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Dûkujeme, Ïe jste se rozhodli pro v˘robek Canon.
Fotoaparát EOS 30/ELAN 7E je vysoce v˘konná jednooká zrcadlovka
s automatick˘m zaostfiováním, fiízením okem a se sedmi zaostfiovacími
body.
Funkce fotoaparátu se dokáÏou vypofiádat s celou ‰kálou rÛzn˘ch objektÛ
a podmínkami fotografování. Fotoaparát mÛÏe pracovat plnû automaticky.
MÛÏete ale také pouÏít jeho poloautomatické nebo ruãní reÏimy, jeÏ vám
umoÏÀují dosáhnout poÏadovan˘ch efektÛ.
Pfied pouÏitím va‰eho nového fotoaparátu si prosím prostudujte návod
k pouÏívání, abyste se s pfiístrojem plnû seznámili.

Pfieãtûte si rovnûÏ ãást „Upozornûní k obsluze“ na str. 6, abyste zabránili
nesprávné funkci fotoaparátu a nepo‰kodili ho.
Návod si uschovejte na bezpeãném místû, abyste se k nûmu mohli
vrátit i v budoucnosti.

Symboly

Varovn˘ symbol upozorÀuje na ãinnosti, kter˘mi zabráníte
moÏn˘m problémÛm pfii zhotovování snímkÛ.

Symbol poznámky uvádí doplÀkové informace t˘kající se základní
obsluhy fotoaparátu.

Tento symbol uvádí rady k obsluze fotoaparátu nebo ke
zhotovování snímkÛ.

NeÏ fotoaparát pouÏijete

• Pfied pofiizováním dÛleÏit˘ch snímkÛ zhotovte nûkolik zku‰ebních
fotografií, abyste se ujistili, Ïe fotoaparát pracuje správnû.

• Fotoaparáty EOS jsou opatfieny objímkou pro objektivy EF firmy
Canon, která umoÏÀuje provádûní rÛzn˘ch speciálních operací
(automatické zaostfiování, fiízení expozice apod.) U objektivÛ jin˘ch
neÏ EF firmy Canon mÛÏe pfii pouÏití s fotoaparáty EOS docházet
k nesprávné funkci fotoaparátu nebo objektivu.
Záruka se nevztahuje na nesprávné funkce ãi po‰kození pfiístroje,
k nimÏ dojde v dÛsledku pouÏití jin˘ch produktÛ neÏ od firmy Canon.
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Upozornûní k obsluze
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Péãe o fotoaparát a skladování
(1) Tento fotoaparát je velmi pfiesné zafiízení. Proto by vám nemûl v Ïádném

pfiípadû upadnout a ani byste jej nemûli vystavovat nárazÛm.
(2) Tento pfiístroj není vodûodoln˘, proto by nemûl b˘t pouÏíván pod vodou.

JestliÏe se ne‰Èastnou náhodou do pfiístroje dostane voda, obraÈte se co
nejdfiíve na nejbliÏ‰í servisní centrum Canon. Pfiípadné vodní kapky otfiete
suchou látkou. JestliÏe byl fotoaparát vystaven slanému prostfiedí, otfiete jej
navlhãenou, dobfie vyÏdímanou látkou.

(3) Nenechávejte fotoaparát v místech, kde mÛÏe b˘t horko, jako jsou napfi.
úloÏné prostory za sklem automobilu v letních dnech. Nadmûrné teplo
mÛÏe zpÛsobit chybnou funkci fotoaparátu.

(4) Fotoaparát obsahuje pfiesné elektronické obvody. V Ïádném pfiípadû se
nesnaÏte pfiístroj vlastními silami rozebírat.

(5) V pfiípadû, Ïe je na objektivu, optice hledáãku, zrcadle, matnici a oddûlení
pro film neãistota, odstraÀujte ji zásadnû ofukovacím ‰tûtcem. Pro ãi‰tûní
tûla fotoaparátu nebo objektivu nepouÏívejte Ïádné prostfiedky obsahující
organická rozpou‰tûdla. Je-li nezbytné dÛkladné vyãi‰tûní pfiístroje, obraÈte
se na nejbliÏ‰í servisní centrum Canon.

(6) Îaluzie závûrky jsou mimofiádnû tenké. K jejich ãi‰tûní pouÏívejte pouze
ofukovací zafiízení. Dbejte v‰ak na to, aby proud vzduchu na Ïaluzie
závûrky nebyl pfiíli‰ siln˘. Îaluzie závûrky se mohou snadno deformovat
nebo po‰kodit. RovnûÏ pfii zakládání nebo vyjímání filmu buìte velmi
opatrní, abyste se Ïaluzií závûrky nedotkli.

(7) Nedot˘kejte se prsty elektrick˘ch kontaktÛ. Mohlo by to zpÛsobit vznik
koroze na kontaktech, která zabrání fiádnému provozu fotoaparátu.

(8) Nebudete-li del‰í dobu fotoaparát pouÏívat, vyjmûte z nûj baterii. Pfiístroj
uloÏte na chladném, suchém a dobfie vûtraném místû. Po dobu skladování
obãas stisknûte na fotoaparátu nûkolikrát spou‰È závûrky, aby se závûrka
otevfiela.

(9) Fotoaparát neukládejte v laboratofii, kabinetu ani na místech, kde se
mohou vyskytovat korozivní v˘pary.

(10) JestliÏe fotoaparát nebyl dlouhou dobu pouÏíván nebo budete fotografovat
na v˘znamné události, pfiezkou‰ejte v‰echny jeho funkce, nebo pfiedejte
pfiístroj ke kontrole do nejbliÏ‰ího servisního centra Canon.

(11) Po sejmutí objektivu z fotoaparátu nasaìte na objektiv kryty nebo postavte
objektiv zadní stranou nahoru, abyste zabránili po‰krábání povrchu ãoãek
nebo po‰kození elektrick˘ch kontaktÛ.

(12) I kdyÏ je hlavní spínaã v poloze < > (vypnuto), odebírá pfiístroj malé
mnoÏství energie, které slouÏí k napájení LCD panelu. Tento odbûr v‰ak
nemá vliv na poãet filmÛ, kter˘ je moÏno baterií zhotovit.



Zobrazení na LCD 
LCD panel fotoaparátu a LCD zobrazování v hledáãku stárne, takÏe se mÛÏe
stát, Ïe údaje na nûm zobrazované budou ãasem ‰patnû ãitelné. Pokud tato
situace nastala, nechejte jej (za úhradu) vymûnit v servisním centru Canon. 
Pfii nízk˘ch teplotách mÛÏe b˘t zobrazování na LCD pomalej‰í. Pfii
vysok˘ch teplotách nad 60 °C mÛÏe LCD naopak zãernat. Pfii pokojové
teplotû se v‰ak v obou pfiípadech normální funkce obnoví.

Lithiové baterie
(1) Tento fotoaparát je napájen dvûma lithiov˘mi bateriemi typu CR123A.

Kapacitu baterií kontrolujte v tûchto pfiípadech (→str. 18):
• Po v˘mûnû baterií.
• JestliÏe jste fotoaparát del‰í dobu nepouÏívali.
• JestliÏe závûrka nepracuje.
• JestliÏe fotografujete pfii velmi nízk˘ch teplotách.
• Pfied dÛleÏit˘mi událostmi, kde budete fotoaparát pouÏívat.

(2) Pfied vloÏením baterií otfiete jejich kontakty, abyste odstranili otisky
prstÛ a neãistotu. Tímto zpÛsobem pfiedejdete ‰patnému kontaktu
a vzniku koroze.

(3) Nikdy baterie nerozebírejte ani nedobíjejte. Podobnû nikdy baterie
neukládejte na místech s vysokou teplotou, nezkratujte kontakty baterií
a ani je nevhazujte do ohnû.

(4) PfiestoÏe baterie pracují dobfie i pfii nízk˘ch teplotách, mÛÏe se jejich
kapacita pfii siln˘ch mrazech sníÏit. Pro takové pfiípady noste s sebou,
nejlépe v kapse co nejblíÏe u tûla, baterie náhradní.

Jak malá kapacita baterie ovlivÀuje funkci fotoaparátu
I kdyÏ na LCD panelu bliká ikona < > nebo není-li tato ikona vÛbec
zobrazována, je moÏné stále dosáhnout fiádné expozice, pokud se otevfie
závûrka. JestliÏe je v‰ak nízká kapacita baterií, mÛÏe se posouvání filmu na
nové políãko nebo automatické pfievíjení zastavit uprostfied operace, popfi.
se nemusí vÛbec uskuteãnit, a na LCD panelu mÛÏe blikat ikona < >. Po
v˘mûnû baterií za nové se obnoví funkce posouvání filmu, zatímco
pfievinutí filmu bude moÏné po stisku tlaãítka < >.

Elektrické kontakty objektivu
Po sejmutí objektivu z fotoaparátu nasaìte na
objektiv kryty nebo postavte objektiv zadní stranou
nahoru, abyste zabránili po‰krábání povrchu ãoãek
nebo po‰kození elektrick˘ch kontaktÛ.
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Jak rychle zaãít
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1 Nainstalujte baterie.
S ohledem na orientaci baterií,
která je znázornûna na krytu
prostoru pro baterie, vloÏte
dvû lithiové baterie CR123A
zpÛsobem znázornûn˘m na
obrázku. (→str. 18)

2 Nasaìte objektiv.
Srovnejte ãervené znaãky
na objektivu a na pfiístroji,
potom otoãte objektivem
ve smûru ‰ipky, aÏ se
zajistí se sly‰iteln˘m
zaklapnutím. (→str. 20)

5 VloÏte film.
Hranu zavádûcí ãásti filmu
srovnejte s oranÏovou
znaãkou na fotoaparátu
a zavfiete zadní stûn. Ta
se sly‰iteln˘m cvaknutím
zaklapne. (→str. 23)
• Film se potom automa-

ticky pfievine na pozici
prvního snímku.

6 Zaostfiete na objekt.
Zaostfiovací body zamûfite na
hlavní objekt a stisknûte do
poloviny spou‰È závûrky, aby
se provedlo automatické
zaostfiení. (→str. 22)
• Pfii nízkém osvûtlení nebo

pfii protisvûtle se automa-
ticky vysune a spustí
vestavûn˘ blesk. (→str. 82)

+

–
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Jak rychle zaãít

3 Pfiepínaã reÏimÛ
zaostfiování na
objektivu pfiepnûte do
polohy <AF>.
(→str. 20)

4 Otoãte pfiíkazov˘m
ovladaãem na < >
(plná automatika).
Pfii otáãení pfiíkazov˘m
ovladaãem pfiidrÏujte
tlaãítko zámku pfiíkazového
ovladaãe. (→str. 28)

7 Zhotovte snímek.
Snímek zhotovíte úpln˘m
stisknutím spou‰tû
závûrky. (→str. 22)

8Vyjmûte film.
Film se na konci
automaticky pfievine zpût.
Otevfiete zadní stûnu
fotoaparátu, abyste mohli
vyjmout kazetu s filmem.
(→str. 25)



• Odkazová strana je uvedena v závorkách.
• Ovladaãe fotoaparátu jsou znaãeny jako ikony v závorkách <   >.

Voliã reÏimÛ AF (→str. 15) Vestavûn˘ blesk (zasunut˘) (→str. 82)

Kontakt synchronizace X

Patice pro pfiíslu‰enství
(→str. 82, 95, 105)

Ovladaã dioptrického
sefiízení (→str. 21)

UvolÀovací tlaãítko
zámku pfiíkazového
ovladaãe (→str. 14)

Pfiíkazov˘ ovladaã
(→str. 14)

Páãka reÏimu
posouvání filmu
(→str. 15, 37, 79)

Oãko
fiemínku

(→str. 17)

Páãka zadní
stûny fotoaparátu

(→str. 23)

Zaostfiovací krouÏek (→str. 55)

KrouÏek zoomu

Pfiepínaã reÏimÛ zaostfiování (→str. 20)

Tlaãítko prohlíÏení
hloubky ostrosti (→str. 63)

UvolÀovací tlaãítko
objektivu (→str. 20)

Pomocné svûtlo AF (→str. 30) Spínaã fiízení okem
(→str. 15)

LCD panel 
(→str. 12)

< > Hlavní
ovladaã (→str. 16)

Spou‰È závûrky
(→str. 22)

DrÏadlo
(prostor
pro baterii)
(→str. 18)

Senzor
bezdrátového dálkového
ovladaãe (→str. 80)

Zdroj svûtla pro redukci
jevu ãerven˘ch oãí/
indikátor samospou‰tû/
provozní indikátor
bezdrátového dálkového
ovládání (→str. 30 / 37 / 80)

10

Popis jednotliv˘ch ãástí
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Popis jednotliv˘ch ãástí

Doplnûk okuláru (→str. 21, 38) < > Ovladaã rychlého
nastavení (→str. 16)

< > Tlaãítko pro v˘bûr
zaostfiovacího bodu (→str. 45)

< > Tlaãítko
blokování AE/
blokování FE/

nastavení uÏivatelské
funkce (→str. 71/88/94)

< > Voliã
zaostfiovacího

bodu
(→str. 45, 97)

Zdífika
dálkového
ovládání

(→str. 80)

Spínaã ovladaãe rychlého nastavení
(→str. 16)

Páãka
prostoru

pro baterie (→str. 18)

Vodicí otvor

Okulár hledáãku

*Zobrazovací panel data (→str. 39)

< >
Tlaãítko funkcí
(→str. 24, 31, 73, 76,
77, 79, 84)

< > Tlaãítko
reÏimu mûfiení
(→str. 56)

Kontrolní
okénko filmu

Objímka pro stativ

*Pouze model QD

*Tlaãítko < > (→str. 40)

*Tlaãítko < > (→str. 40)

*Tlaãítko < > (→str. 39)

< > Tlaãítko pfievíjení ãásteãnû
exponovaného filmu (→str. 25)



Popis jednotliv˘ch ãástí

LCD panel

• Vedle vybírané funkce se zobrazuje ‰ipka < >.

12

Ikona dálkového ovládání Ikona uÏivatelské funkce

Clona ( - )
Nastavení redukce jevu
ãerven˘ch oãí ( , )
Nastavení zvukové signalizace
( , )
Velikost AEB ( - )
Body DEP ( , )
Nastavení uÏivatelské funkce ( - )
âíslo kalibrace ( - )

Ikona citlivosti filmu ISO

Ikona redukce jevu ãerven˘ch oãí

Ikona zvukové signalizace

Ikona vícenásobné expozice

Ikona kompenzace
zábleskové expozice

Ikona AEB

·ipka nastavování funkce

Ikona ruãního zaostfiování

Poãítadlo snímkÛ ( - )
Nastavení vícenásobné expozice
( - )
Funkce samospou‰tû ( - )
Funkce bezdrátového dálkového
ovládání ( - )

Rychlost závûrky ( - , )
AE s nastavením hloubky ostrosti ( )
Citlivost filmu ISO ( - )
âíslo uÏivatelské funkce ( - )
Kalibrace ( )

ReÏim mûfiení
Pomûrové mûfiení
âásteãné mûfiení

Celoplo‰né
mûfiení se
zdÛraznûn˘m
stfiedem

V˘bûr zaostfiovacího bodu
(automatick˘/ruãní)

Stav filmu
Není zaloÏen film
Pfievíjení filmu dokonãeno
Chyba automatického vkládání

ÚroveÀ expozice
(aÏ ±2 kroky s pfiesností nastavení 1/2 kroku)
Velikost kompenzace expozice
Rozsah AEB
Velikost kompenzace zábleskové expozice

Zdroj svûtla pro redukci jevu ãerven˘ch oãí zapnut
Probíhá pfievíjení filmu

Kapacita baterií (4 úrovnû)
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Popis jednotliv˘ch ãástí

Informace zobrazované v hledáãku

• Na stranách 12 a 13 jsou pro potfieby vysvûtlení zobrazeny v‰echny moÏné poloÏky.
Pfii skuteãném provozu jsou zobrazovány pouze nûkteré z nich.

Zaostfiovací body (vrstvené)

Ikona fiízení okem

Indikátor blokování AE/FE

Indikátor pfiipravenosti blesku
Varování nedostateãného zábleskového
osvûtlení (bûhem blokování FE)

Indikátor vysokorychlostní
synchronizace (blesk v ohniskové rovinû)

Indikátor kompenzace
zábleskové expozice

Rychlost závûrky ( - , )

Zobrazování FEL ( )

Zobrazování CAL ( - , - )

Zobrazování bodu DEP ( - , ) Zobrazování clony ( - )

Indikátor zapnutého zdroje svûtla
pro redukci jevu ãerven˘ch oãí

Indikátor dosaÏeného zaostfiení
∗V reÏimu AF:

Svítí pfii dosaÏeném zaostfiení, bliká
2x za sekundu pfii nedosaÏeném
zaostfiení.

∗V reÏimu MF:
Svítí pfii dosaÏeném zaostfiení
(zaostfiovací pomÛcka).

ÚroveÀ expozice
(aÏ ±2 kroky s pfiesností nastavení 1/2 kroku)
Velikost kompenzace expozice
Rozsah AEB

Matnice zhotovená novou
laserovou technologií



Popis jednotliv˘ch ãástí
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Základní zóna

Zóna programem
fiízeného snímání

TvÛrãí zóna

Nastavení uÏivatelské funkce

Vypnuto

ReÏim plnû
automaticky

Páãka reÏimu posouvání
filmu

UvolÀovací tlaãítko zámku
pfiíkazového ovladaãe

Pfiíkazov˘ ovladaã
• Ovladaã je rozdûlen do ãtyfi zón.
• Ovladaã je pfii nastavení do polohy < > blokován. Chcete-li ovladaã uvolnit,

pfiidrÏte uvolÀovací tlaãítko zámku pfiíkazového ovladaãe a ovladaãem pootoãte.

�Základní zóna
V podstatû staãí pouze zamífiit
fotoaparát a stisknout spou‰È
závûrky.

: Plná automatika (→str. 28)

Plnû automatick˘ reÏim, ve kterém se
fotoaparát postará o v‰echno.

Zóna programem fiízeného snímání
Plnû automatické reÏimy pro
konkrétní typy objektÛ.

: ReÏim Portrét (→str. 32)
: ReÏim Krajina (→str. 33)
: ReÏim Detail (→str. 34)
: ReÏim Sporty (→str. 35)
: ReÏim Noãní scéna (→str. 36)

�TvÛrãí zóna
Pro automatické a ruãní reÏimy, které
umoÏÀují ovládat fotoaparát tak, aby bylo
dosaÏeno poÏadovaného v˘sledku.

: Program AE (→str. 58)
: AE s prioritou rychlosti závûrky
(→str. 60)

: AE s prioritou clony (→str. 62)
: Ruãní nastavení expozice (→str. 64)
: AE s nastavením hloubky
ostrosti (→str. 66)

�Nastavení uÏivatelské funkce
: UÏivatelská funkce (→str. 94)

� : Vypnuto



15

Popis jednotliv˘ch ãástí

Voliã reÏimÛ AF (automatického zaostfiování)

JEDNOSNÍMKOV¯ AF (→str. 42)

INTELIGENTNÍ AF (→str. 43)

INTELIGENTNÍ AF-SERVO (→str. 44)

¤ízení okem vypnuto

¤ízení okem zapnuto (→str. 52)

Kalibrace (→str. 47)

ReÏim samospou‰tû/dálkového
ovládání (→str. 80)

Souvislé fotografování (→str. 79

Jednotlivé snímky (→str. 79)

Spínaã fiízení okem

Páãka reÏimu posouvání filmu
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Konvence pouÏité v tomto návodu

• V tomto návodu ikona < > znázorÀuje
hlavní ovladaã.

• Ikona < > znázorÀuje ovladaã rychlého
nastavení. Pfied pouÏitím ovladaãe rychlého
nastavení pfiepnûte spínaã tohoto ovladaãe do
polohy < >.

• Tento symbol znázorÀuje, Ïe existuje
související uÏivatelská funkce. Za symbolem je
uveden její krátk˘ popis. Podrobné popisy jsou
uvedeny v ãásti „UÏivatelské funkce“ na str. 93.

• V‰echny operace popisované v tomto návodu
pfiedpokládají, Ïe pfiíkazov˘ ovladaã je nastaven do
polohy < >. Pfied provádûním jakékoli operace
nastavte pfiíkazov˘ ovladaã do reÏimu pro
zhotovování snímkÛ a to pootoãením ovladaãe pfii
stisknutém uvolÀovacím tlaãítku zámku.

• âísla v závorkách (→str. �) udávají místo v návodu, kde mÛÏete
nalézt dal‰í dÛleÏité informace.

• Kontrolní ikony a znaãky fotoaparátu pouÏité v tomto návodu
odpovídají skuteãn˘m ikonám a znaãkám zobrazovan˘m na
fotoaparátu. Viz „Popis jednotliv˘ch ãástí“ na str. 10.

• V tomto návodu se pro úãely vysvûtlení jednotliv˘ch procedur
pfiedpokládá objektiv Canon EF 28-105 mm f/3.5-4.5 II USM.

• Jednotlivé postupy vysvûtlované v tomto návodu pfiedpokládají, Ïe
jsou uÏivatelské funkce nastaveny na svá v˘chozí nastavení.

• Ikony ( ), ( ), a ( ) znázorÀují, Ïe pfiíslu‰ná funkce zÛstává
v platnosti po dobu 4, 6 nebo 16 sekund po uvolnûní tlaãítka.



1
V této kapitole jsou vysvûtleny vûci,
které potfiebujete znát a provést pfiedtím,
neÏ zaãnete fotoaparát poprvé pouÏívat.

NeÏ zaãnete
fotografovat

Pfiipevnûní fiemínku
Konec fiemínku provleãte zespodu
oãkem na fotoaparátu. Potom jej
provleãte sponami, jak je znázornûno
na obrázku. Zkontrolujte, zda je
fiemínek fiádnû zaji‰tûn – zda se pfii
zataÏení neuvolní.
• K fiemínku je rovnûÏ pfiipevnûn kryt

okuláru. (→str. 38)

Kryt okuláru

17
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Instalace baterií a kontrola jejich kapacity

1 Otevfiete kryt prostoru pro baterie.
• UvolÀovací páãku krytu posuÀte ve

smûru ‰ipky a otevfiete jej.�

�

2 VloÏte baterie.
• Dbejte na to, aby kontakty baterií

(+ a –) byly orientovány, jak je
znázornûno na krytu prostoru pro
baterie.

• Nepomíchejte staré a nové baterie.

3 Zavfiete kryt prostoru pro baterie.
• Pfii správnû zavfieném krytu

zaslechnete zaklapnutí.

Fotoaparát je napájen dvûma lithiov˘mi bateriemi CR123A (nebo DL123A).

Instalace baterií

V nûkter˘ch místech (regionech) nemusejí b˘t baterie CR123A k zakoupení.
Mûjte proto v tûchto situacích pfiipraveny náhradní baterie – zejména oãekáváte-
-li vût‰í poãet zhotovovan˘ch snímkÛ.

+

–
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Instalace baterií a kontrola jejich kapacity

Pfiíkazov˘ ovladaã nastavte na
reÏim zhotovování snímkÛ.
• Po dobu otáãení ovladaãem

pfiidrÏujte stisknuté uvolÀovací
tlaãítko zámku ovladaãe.

• Fotoaparát se zapne a na LCD
panelu se zobrazí nûkterá z dále
uveden˘ch ikon kapacity baterií:

: Baterie je OK.

: Kapacita baterií je nízká.
Pfiipravte si náhradní baterie.

: Baterie budou brzy vybité.

: Baterie vymûÀte. (→str. 7)

• V˘‰e uvedené údaje jsou zaloÏeny na testovací metodû Canon pfii pouÏití
objektivu EF 50 mm f/1.4 USM a nov˘ch baterií.

• Údaje v závorkách udávají poãty filmÛ, kdyÏ není pouÏito fiízení okem.

Îivotnost baterií (filmy se 24 snímky)
Okolní teplota 0% pouÏití blesku 50% pouÏití blesku 100% pouÏití blesku

20 °C 115 (125) filmÛ 33 (38) filmÛ 17 (19) filmÛ

–20 °C 65 (70) filmÛ 19 (20) filmÛ 9 (10) filmÛ

NepouÏíváte-li fotoaparát, nastavte pfiíkazov˘ ovladaã do polohy < >.

Kontrola kapacity baterie

Kapacitu baterií kontrolujte po v˘mûnû baterií a pfied pouÏitím fotoaparátu.

• JestliÏe není na LCD panelu nic zobrazováno, nemusí b˘t baterie zaloÏeny do
pfiístroje správnû. Baterie vyjmûte a nainstalujte správnû. (→str. 18)

• Dlouhodobé stisknutí spou‰tû do poloviny nebo ãasté pouÏívání automatického
zaostfiování bez zhotovení snímku spotfiebovává energii z baterií. To sniÏuje
poãet filmÛ, které lze dan˘mi bateriemi exponovat.



Nasazení a sejmutí objektivu
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1 Sejmûte kryty.
• OdstraÀte zadní ochrann˘ kryt

objektivu a kryt na tûle fotoaparátu.

2 Nasaìte objektiv.
• Srovnejte ãervené znaãky na

objektivu a na pfiístroji, potom otoãte
objektivem ve smûru ‰ipky, aÏ se
zajistí se sly‰iteln˘m zaklapnutím.âervené znaãky

3 Pfiepínaã reÏimÛ zaostfiování na
objektivu pfiepnûte do polohy <AF>.
• JestliÏe je pfiepínaã reÏimÛ v poloze

<MF> (nebo u star‰ích objektivÛ
v poloze <M>), nebude automatické
zaostfiování pracovat a na LCD
panelu bude zobrazen symbol < >.

4Sejmûte pfiední kryt objektivu.

Nasazení objektivu

• Sejmuté kryty uchovávejte tak, abyste je neztratili.
• „AF“ pfiedstavuje zkratku anglického Autofocus (automatické zaostfiování).
• „MF“ (nebo „M“) pfiedstavuje zkratku anglického Manual Focus (ruãní zaostfiování).

Sejmutí objektivu

Pfii stisknutém uvolÀovacím
tlaãítku objektivu otoãte
objektivem ve smûru ‰ipky.
• KdyÏ je ãervená teãka na objektivu

nahofie, objektiv sejmûte.

�

�

�

�
�



Dioptrické sefiízení
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JestliÏe obraz v hledáãku není po nastavení ovladaãe dioptrického sefiízení
ostr˘, pouÏijte nûkterou z dioptrick˘ch korekãních ãoãek fiady Ed (prodávané
samostatnû).

Dioptrick˘m sefiízením mohou uÏivatelé, ktefií nosí br˘le, vidût obraz
v hledáãku ostfie, aniÏ by tyto br˘le pouÏili. Nastaviteln˘ rozsah
dioptrického sefiízení fotoaparátu je –2,5 aÏ +0,5 dioptrie.

1 Sejmûte doplnûk okuláru.
• Pfii souãasném stisknutí obou stran

posuÀte doplnûk fotoaparátu nahoru,
ãímÏ jej sejmete.

2 Otoãte ovladaãem dioptrického
sefiízení.
• Ovladaãem otoãte doprava nebo

doleva tak, aby zaostfiovací body byly
zobrazovány v hledáãku ostfie.

• Obrázek ukazuje ovladaã nastaven˘
na standardní hodnotu (–1 D).

3 Doplnûk okuláru nasaìte zpût.

�

�

�



Funkce spou‰tû závûrky
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• Pohyby fotoaparátu v dobû expozice se oznaãují termínem roztfiesení snímku.
Roztfiesení snímku je moÏnou pfiíãinou neostr˘ch fotografií. Jak zabránit
neostr˘m fotografiím v dÛsledku roztfiesení snímku:
· Fotoaparát drÏte pevnû (viz str. 26).
· Spou‰È závûrky ovládejte stfiedem prstu a pfii jemném stisknutí spou‰tû drÏte

fotoaparát celou pravou rukou.
• JestliÏe je voliã reÏimÛ AF nastaven do polohy < >, nebude indikátor

dosaÏeného zaostfiení < > svítit.
• JestliÏe je voliã reÏimÛ AF nastaven do polohy < > a zároveÀ je zvolen

automatick˘ v˘bûr zaostfiovacího bodu (→str. 45), nebude zaostfiovací bod
blikat ãervenû.

Stisknutí spou‰tû závûrky do poloviny nebo úplnû

Pfii úplném stisknutí spou‰tû:
• Otevfie se závûrka, aby se zhotovil

snímek, a potom se film pfiesune na
dal‰í políãko.

Spou‰È závûrky fotoaparátÛ EOS lze stisknout do poloviny nebo úplnû.
V místû poloviãního stisknutí spou‰tû je prÛbûÏn˘ stop.

Spou‰È závûrky pracuje dále uveden˘m zpÛsobem.

Pfii stisknutí spou‰tû do poloviny:
• Aktivuje se automatické zaostfiování

a po dosaÏení zaostfiení se rozbliká
zaostfiovací bod a zazní tón. Dále se
rozsvítí indikátor dosaÏeného
zaostfiení < > v pravé dolní ãásti
hledáãku.

• Také se nastaví rychlost závûrky
a clona a jejich hodnoty se zobrazí na
LCD panelu a v hledáãku.



ZaloÏení a vyjmutí filmu
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1 Otevfiete zadní stûnu fotoaparátu.
• PosuÀte páãku zadní stûny

fotoaparátu dolÛ ve smûru ‰ipky.

2 Kazetu s filmem mírnû nakloÀte 
a vloÏte do fotoaparátu zpÛsobem
naznaãen˘m na obrázku.
• Pfiíkazov˘ ovladaã nastavte do

libovolné polohy kromû < >.

3 Povytáhnûte zavádûcí ãást filmu aÏ 
k oranÏové znaãce na fotoaparátu.
• Pfii vytahování zavádûcí ãásti filmu

kazetu s filmem pfiidrÏujte.
• Pokud je vysunuto více filmu, tj. film

pfiesahuje oranÏovou znaãku,
zasuÀte jeho nadbyteãnou ãást zpût
do kazety.

OranÏová znaãka

Správnû

·patnû

ZaloÏení filmu

4 Zavfiete zadní stûnu fotoaparátu.
• Po ovûfiení, Ïe zavádûcí ãást filmu je

správnû k oranÏové znaãce, zavfiete
zadní stûnu fotoaparátu.
Film se posune automaticky na 
1. políãko.
Po skonãení procesu navíjení úvodní
ãásti filmu se na LCD panelu zobrazí
ikona < > a na poãítadle snímkÛ
údaj „ “.
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ZaloÏení a vyjmutí filmu

• Není-li film zaloÏen správnû, bude na LCD panelu blikat ikona < > a závûrka
nebude funkãní. Znovu film zaloÏte fiádnû.

• Do fotoaparátu nelze pouÏívat infraãerven˘ film.

Chcete-li nastavit jinou citlivost filmu neÏ specifikovanou kódem DX nebo
jestliÏe kazeta s filmem není opatfiena kódem DX, postupujte podle pokynÛ
„Nastavení citlivosti filmu ISO“ na str. 79.

Pomocí tlaãítka < >
pfiemístûte na LCD panelu ‰ipku
< > do polohy < >.

Na LCD panelu se zobrazí citlivost
filmu.

Kontrola citlivosti filmu

UÏivatelská funkce C.Fn-3-1 mÛÏe zabránit automatickému nastavování
citlivosti u filmÛ s kódem DX. (→str. 96)

Fotoaparát pfieãte kód DX na kazetû s filmem a automaticky nastaví
citlivost filmu v rozsahu ISO 25–5000.
• Pfiíkazov˘ ovladaã nastavte na libovoln˘ reÏim z tvÛrãí zóny.

V hork˘ch a vlhk˘ch prostfiedích nevybalujte film dfiíve, neÏ jej budete zakládat
do pfiístroje.
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ZaloÏení a vyjmutí filmu

Po zhotovení posledního snímku se film automaticky pfievine do kazety.

Vyjmutí filmu

Jakmile se film zaãne pfievíjet, bude
se indikátor posouvání filmu na LCD
panelu pohybovat zprava doleva jako
indikace pfievíjení filmu. Údaj na
poãítadle snímkÛ se bude rovnûÏ
sniÏovat.
Pfievíjení filmu se ukonãí automaticky.
Zkontrolujte, zda na LCD panelu bliká
ikona < >, potom film vyjmûte.

Chcete-li film pfievinout uprostfied, postupujte následovnû.

Pfievinutí ãásteãnû exponovaného filmu

1 Stisknûte tlaãítko < >.
Film se zaãne pfievíjet. Následující
operace budou stejné jako pfii
normálním pfievíjení filmu.

2 Odeberte kazetu s filmem.
• Zkontrolujte, zda na LCD panelu bliká

ikona < >, potom film vyjmûte.

V dobû pfievíjení filmu bude tlaãítko < > pfiepínat mezi pfievíjením vysokou
a pomalou (tichou) rychlostí.

UÏivatelská funkce C.Fn-1 mÛÏe mûnit rychlost pfievíjení. (→str. 96)

Obvykle se do kazety zasune i zavádûcí ãást filmu. UÏivatelská funkce C.Fn-2-1
mÛÏe zajistit, aby po pfievinutí filmu byla zavádûcí ãást mimo kazetu. (→str. 96)



DrÏení fotoaparátu
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V zájmu dosaÏení ostr˘ch snímkÛ drÏte fotoaparát co nejstabilnûji, abyste
minimalizovali nebezpeãí pohybu s fotoaparátem.

Orientace snímku na ‰ífiku Orientace snímku na v˘‰ku

• Pravou rukou pevnû uchopte fotoaparát za drÏadlo, pfiitom pfiitlaãte prav˘
loket lehce k tûlu.

• Levou rukou pfiidrÏujte objektiv zespodu.
• Fotoaparát pfiitlaãte k obliãeji a dívejte se hledáãkem.
• Stabilnûj‰ího postoje dosáhnete, kdyÏ budete mít jednu nohu mírnû

pfiedkroãenou.

Fotoaparát dokáÏe automaticky rozpoznat, zda jsou zhotovovány snímky na
v˘‰ku nebo na ‰ífiku. Pfii pfiepínání z jedné do druhé orientace vydá detekãní
mechanizmus uvnitfi fotoaparátu slab˘ zvuk.



Základní zóna

2
V této ãásti jsou popsány reÏimy
rychlého a snadného fotografování – pfii
nastavení pfiíkazového ovladaãe na
základní zónu: < >, < >, < >, < >,
< > a < >. V tûchto reÏimech
provádí fotoaparát nastavení automa-
ticky. Staãí pouze zamífiit fotoaparát 
a stisknout spou‰È závûrky.
Tyto reÏimy rovnûÏ potlaãují ovladaãe
< > a < >,, voliã reÏimÛ AF, páãku
reÏimu posouvání filmu (s v˘jimkou 
< >) a v‰echna tlaãítka (s v˘jimkou
tlaãítek < > a < > a spou‰tû
závûrky). Cílem je zabránit nesprávné
expozici snímku v dÛsledku nechtûného
stisknutí nûkterého ovládacího prvku
pfiístroje.

Plnû automatické
fotografování

• V reÏimech základní zóny kromû
reÏimÛ < > a < > se pfii nízkém
osvûtlení nebo pfii protisvûtle
vestavûn˘ blesk automaticky
vysune a spustí. (→str. 82)

• Nastavení provádûná automaticky
v reÏimech základní zóny jsou
znázornûna v ãásti „Tabulka
pouÏiteln˘ch vlastností (funkcí)“ na
str. 100.

27



Plnû automatick˘ reÏim
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Staãí pouze zamífiit fotoaparát a stisknout spou‰È závûrky. V‰e se provede
automaticky, takÏe je velmi snadné vyfotografovat jak˘koli objekt. Díky
sedmi zaostfiovacím bodÛm pro zaostfiení objektu mÛÏe kaÏd˘ zhotovit
pûkn˘ snímek metodou „ukaÏ a snímej“.

1 Pfiíkazov˘ ovladaã nastavte do
polohy < >.

Tím se automaticky nastaví reÏim
automatického zaostfiování na
< >, reÏim posouvání filmu na
< > (jednotlivé snímky) a reÏim
mûfiení na < >.

3 Stisknûte spou‰È závûrky do
poloviny, aby se provedlo
zaostfiení.

Pfii dosaÏeném zaostfiení se ãervenû
rozbliká zaostfiovací bod, kter˘ se
zaostfiil, zazní tón a rozsvítí se
indikátor dosaÏeného zaostfiení < >
v pravé dolní ãásti hledáãku.

2 Zaostfiovací body nasmûrujte na
fotografovan˘ objekt.

Fotoaparát urãí hlavní objekt, na kter˘
zaostfií jeden ze zaostfiovacích bodÛ.

• Chcete-li zaostfiit na objekt, kter˘
není pokryt Ïádn˘m ze zaostfiovacích
bodÛ, postupujte podle „Zaostfiení
objektÛ mimo stfied hledáãku“ na 
str. 54.

Rámeãek AF
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Plnû automatick˘ reÏim

5 Zkontrolujte nastavení expozice.
• Rychlost závûrky a clona se nastaví

automaticky a jejich hodnoty se
zobrazí na LCD panelu a v hledáãku.

4 Zhotovte snímek.
Sestavte kompozici snímku a úplnû
stisknûte spou‰È závûrky.

• Po zaostfiení se rovnûÏ zablokuje nastavené automatické zaostfiování
a automatická expozice.

• JestliÏe bliká indikátor dosaÏeného zaostfiení < >, nelze snímek zhotovit.
(→str. 55)

• Pro zaostfiení objektu je automaticky zvolen jeden ze sedmi zaostfiovacích
bodÛ, a to takov˘, kter˘ nejlépe pokr˘vá nejbliÏ‰í objekt.

• Souãasnû se mÛÏe rozsvítit i více zaostfiovacích bodÛ. Znamená to, Ïe
v‰echny tyto zaostfiovací body dosáhly zaostfiení.
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Automatické spou‰tûní vestavûného blesku

V reÏimech základní zóny (kromû reÏimÛ < > a < >) se pfii nízkém
osvûtlení nebo pfii protisvûtle vestavûn˘ blesk automaticky vysune a spustí.
(Chcete-li zábleskovou hlavu zasunout, zatlaãte ji rukou dolÛ.)

Pomocné svûtlo AF s vestavûn˘m bleskem

Pfii nízkém osvûtlení vytvofií vestavûn˘ blesk pfii stisknutí spou‰tû závûrky
do poloviny krátkou fiadu zábleskÛ. Tímto zpÛsobem osvûtlen˘ objekt
(pomocn˘m svûtlem AF) lze lépe automatick˘m zaostfiováním zaostfiit.

Redukce jevu ãerven˘ch oãí

JestliÏe je blesk pouÏit pfii nízkém osvûtlení, mohou mít osoby na fotografiích
ãervené oãi. Efekt „ãerven˘ch oãí“ vznikne tak, Ïe se zábleskové svûtlo odrazí
od sítnice oka.
Funkce fotoaparátu pro  redukci jevu ãerven˘ch oãí rozsvítí zdroj svûtla pro
redukci jevu ãerven˘ch oãí, které mírnû svítí do oãí fotografovan˘ch osob, a tím
zúÏí zornici neboli duhovku oka. ZúÏení zornice zpÛsobí, Ïe se od sítnice
odráÏí ménû svûtla a Ïe oãi osob nejsou tolik ãervené. Funkci redukce jevu
ãerven˘ch oãí lze pouÏít ve v‰ech reÏimech fotografování kromû < > a < >.

RovnûÏ si pfieãtûte upozornûní k pouÏívání vestavûného blesku na str. 82.

• Pomocné svûtlo AF nepracuje v reÏimech < > a < >.
• Pomocné svûtlo AF vytváfiené vestavûn˘m bleskem je úãinné pfiibliÏnû do 4 metrÛ.
• V reÏimu tvÛrãí zóny zvednûte zábleskovou hlavu, aby se v pfiípadû potfieby

mohlo vytvofiit pomocné svûtlo AF.
• JestliÏe je na pfiístroji nasazen blesk Speedlite, urãen˘ v˘hradnû pro fotoaparáty

EOS, rozsvítí se pomocné svûtlo AF zabudované na tomto blesku Speedlite.

JestliÏe se nedopatfiením zabrání automatickému vysunutí blesku, bliká jako
varování na LCD panelu ikona < >. V tomto pfiípadû stisknûte spou‰È závûrky
do poloviny, aby se obnovila normální funkce fotoaparátu.

JestliÏe nechcete, aby se vestavûn˘ blesk spustil, zvolte reÏim < > (Program
AE). (→str. 58)
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Plnû automatick˘ reÏim

• Pokud se fotografovaná osoba nedívá na fotoaparát, není funkce redukce jevu
ãerven˘ch oãí úãinná. Vyzvûte fotografovanou osobu, aby se dívala do zdroje
svûtla.

• Maximální úãinnosti dosáhnete, kdyÏ zhotovíte snímek ihned po zhasnutí
zdroje svûtla pro redukci jevu ãerven˘ch oãí (za 1,5 sekundy).

• Snímek je moÏné zhotovit i pfii rozsvíceném zdroji svûtla pro redukci jevu
ãerven˘ch oãí.

• Úãinnost redukce jevu ãerven˘ch oãí není u v‰ech objektÛ stejná.

Chcete-li dále zv˘‰it úãinnost redukce jevu ãerven˘ch oãí, co nejvíce zvy‰te
intenzitu okolního svûtla, nebo se pfiibliÏte k fotografované osobû.

1 Na LCD panelu pfiesuÀte ‰ipku 
< > k ikonû < >.
• Dívejte se na LCD panel a ‰ipku

pfiemístûte pomocí tlaãítka < >.
( )

2 Ovladaãem < > nastavte na
LCD panelu „ “.
• Chcete-li zru‰it redukci jevu

ãerven˘ch oãí, nastavte na LCD
panelu „ “.

• Stisknûte spou‰È závûrky do
poloviny, aby se obnovil normální
reÏim fotoaparátu.

• JestliÏe je povolena redukce jevu
ãerven˘ch oãí, bude se v hledáãku
a na LCD panelu pfii stisknutí spou‰tû
závûrky do poloviny a rozsvícení
svûtla zobrazovat indikátor
zapnutého zdroje svûtla pro redukci
jevu ãerven˘ch oãí. 

Indikátor zapnutého
zdroje svûtla pro redukci

jevu ãerven˘ch oãí
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ReÏim Portrét
Tento reÏim pouÏijte pfii fotografování osob, kde
vyÏadujete rozostfiené pozadí snímku
vyzdvihující osobu.

Pfiíkazov˘ ovladaã nastavte do
polohy < >.
• Postup zhotovování fotografie je stejn˘

jako v reÏimu plné automatiky < >
na str. 28.
Tím se automaticky nastaví reÏim
automatického zaostfiování na < >,
reÏim posouvání filmu na < > 
a reÏim mûfiení na < >.

• JestliÏe hlava a ramena fotografované osoby zakr˘vají vût‰í ãást hledáãku, lze
dosáhnout v˘raznûj‰ího efektu rozostfiení pozadí. Dále platí, Ïe ãím je vût‰í
vzdálenost fotografované osoby od pozadí, tím je efekt úãinnûj‰í.

• Velmi efektního rozostfiení pozadí lze také dosáhnout pouÏitím teleobjektivu.
Pokud máte objektiv s promûnnou ohniskovou vzdáleností, nastavte ho na nej-
vût‰í ohniskovou vzdálenost. (Napfi. objektiv 28-105 mm nastavte na 105 mm.)
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ReÏim Krajina
Tento reÏim je vhodn˘ pro fotogra-
fování scenérie, noãních scén apod.

Pfiíkazov˘ ovladaã nastavte do
polohy < >.
• Postup zhotovování fotografie je stejn˘

jako v reÏimu plné automatiky < >
na str. 28.
Tím se automaticky nastaví reÏim
automatického zaostfiování na < >,
reÏim posouvání filmu na < >
(jednotlivé snímky) a reÏim mûfiení na
< >.

Vestavûn˘ blesk se v tomto reÏimu nespustí, ani kdyÏ bude vysunut.

JestliÏe bliká hodnota rychlosti závûrky, mÛÏe b˘t rychlost závûrky natolik nízká,
Ïe se nedokáÏe zabránit roztfiesení snímku. Doporuãujeme pouÏít stativ.
(Hodnota rychlosti závûrky bude v‰ak blikat i pfii pouÏití stativu.)

PouÏití ‰irokoúhlého objektivu napomÛÏe dosaÏení vût‰í hloubky ostrosti
a prostorovosti. Pokud máte objektiv s promûnnou ohniskovou vzdáleností,
nastavte ho na nejmen‰í ohniskovou vzdálenost. (Napfi. objektiv 28-105 mm
nastavte na 28 mm.)
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Tento reÏim pouÏijte k fotografování
detailÛ, rostlin, hmyzu apod.

Pfiíkazov˘ ovladaã nastavte do
polohy < >.
• Postup zhotovování fotografie je stejn˘

jako v reÏimu plné automatiky < >
na str. 28.
Tím se automaticky nastaví reÏim
automatického zaostfiování na < >,
reÏim posouvání filmu na < >
(jednotlivé snímky) a reÏim mûfiení na
< >.

• Objekt zaostfiujte s objektivem nastaven˘m na nejkrat‰í moÏnou ohniskovou
vzdálenost.

• Pokud máte objektiv s promûnnou ohniskovou vzdáleností, zvolte maximální
ohniskovou vzdálenost, abyste dosáhli velkého zvût‰ení.

• V zájmu dosaÏení co nejlep‰ích detailÛ doporuãujeme pouÏívat makroobjektivy
v˘hradnû urãené pro fotoaparáty EOS a makrokrouÏek Lite MR-14EX (oba
prodávané jako samostatné pfiíslu‰enství).
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ReÏim Sporty
Tento reÏim je ideální pro sportovní
události a rychle se pohybující
objekty – zejména chcete-li znehybnit
zaznamenávanou scénu.

Pfiíkazov˘ ovladaã nastavte do
polohy < >.
• Postup zhotovování fotografie je

stejn˘ jako v reÏimu plné automatiky
< > na str. 28.
Tím se automaticky nastaví reÏim
automatického zaostfiování na
< >, reÏim posouvání filmu na
< > a reÏim mûfiení na < >.

• Indikátor dosaÏeného zaostfiení se
nerozsvítí, i kdyÏ se dosáhne
zaostfiení.

Vestavûn˘ blesk se v tomto reÏimu nespustí, ani kdyÏ bude vysunut.

JestliÏe bliká hodnota rychlosti závûrky, mÛÏe b˘t rychlost závûrky natolik nízká,
Ïe se nedokáÏe zabránit roztfiesení snímku. Doporuãujeme pouÏít stativ.
(Hodnota rychlosti závûrky bude v‰ak blikat i pfii pouÏití stativu.)

• Doporuãujeme pouÏít film ISO 400 nebo film s vût‰í citlivostí.
• Pro sportovní fotografii doporuãujeme pouÏít objektiv s ohniskovou vzdáleností

200 nebo 300 mm.



ReÏim Noãní scéna
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Tento reÏim je vhodn˘ k fotografování
osob za soumraku nebo v noci.
Blesk osvûtluje objekt, zatímco
pomalá synchronizovaná rychlost
závûrky zaji‰Èuje pfiirozen˘ vzhled
expozice pozadí.

Pfiíkazov˘ ovladaã nastavte do
polohy < >.
• Postup zhotovování fotografie je stejn˘

jako v reÏimu plné automatiky < > na
str. 28.
Tím se automaticky nastaví reÏim
automatického zaostfiování na < >,
reÏim posouvání filmu na < >
(jednotlivé snímky) a reÏim mûfiení na
< >.

• JestliÏe chcete fotografovat pouze noãní scény (bez osob), pouÏijte reÏim < >.
• Informujte fotografovanou osobu, aby se chvíli po spu‰tûní blesku neh˘bala.
• JestliÏe v tomto reÏimu pouÏíváte samospou‰È, zaãne zdroj svûtla pro redukci jevu

ãerven˘ch oãí pfii dosaÏení konce expozice blikat.
• ReÏim < > mÛÏe b˘t zvolen i pfii nasazeném blesku Speedlite na fotoaparátu.
• JestliÏe je reÏim < > zvolen za denního osvûtlení, bude pracovat stejn˘m

zpÛsobem jako reÏim < >.

V zájmu zabránûní roztfiesení snímku doporuãujeme pouÏít stativ.

Doporuãujeme pouÏít film ISO 400 nebo film s vût‰í citlivostí.
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PouÏívání samospou‰tû

1 Páãku reÏimu posouvání filmu
nastavte do polohy < >.

Na LCD panelu se bude zobrazovat
ikona < >.

Chcete-li b˘t i vy na zhotovovan˘ch snímcích, jistû oceníte reÏim samo-
spou‰tû. Samospou‰È mÛÏete pouÏít v reÏimech základní zóny a tvÛrãí
zóny. RovnûÏ byste mûli pouÏít stativ.

2 Zhotovte snímek.
• Postup zhotovování fotografie je

stejn˘ jako v reÏimu plné automatiky
< > na str. 28.
Pfii úplném stisknutí spou‰tû závûrky
zazní zvukov˘ signál, rozbliká se
zdroj svûtla pro redukci jevu
ãerven˘ch oãí, pfiiãemÏ se otevfie po
10 sekundách závûrka.
Prvních 8 sekund se bude pomalu
oz˘vat zvuková signalizace a bude
blikat zdroj svûtla pro redukci jevu
ãerven˘ch oãí.
Poslední dvû sekundy bude indikace
zvukové signalizace rychlej‰í a zdroj
svûtla pro redukci jevu ãerven˘ch oãí
bude svítit souvisle.
Po dobu ãinnosti samospou‰tû bude
na LCD panelu uvádûn odpoãet
v sekundách do okamÏiku zhotovení
snímku.

• Chcete-li samospou‰È zru‰it po jejím
spu‰tûní, pfiepnûte páãku reÏimu
posouvání filmu do polohy < >
(jednotlivé snímky) nebo < >.

NestÛjte pfii stisknutí spou‰tû závûrky, kter˘m zahájíte reÏim samospou‰tû, pfied
fotoaparátem. Do‰lo by ke ‰patnému zaostfiení snímku.
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PouÏívání samospou‰tû

• Zvukovou signalizaci pfii samospou‰ti je moÏné rovnûÏ vypnout. Viz str. 77.
• JestliÏe zhotovujete snímky se samospou‰tí a nedíváte se pfiitom hledáãkem,

mÛÏe svûtlo pronikající okulárem ovlivnit negativnû expozici. Tomu zabráníte
tak, Ïe pfied stiskem spou‰tû závûrky nasadíte na okulár pfiístroje kryt.

• JestliÏe se samospou‰tí pouÏíváte fiízení okem, dívejte se stále hledáãkem v dobû,
kdy stisknûte úplnû spou‰È závûrky, abyste zahájili reÏim samospou‰tû.

• JestliÏe chcete s pouÏitím samospou‰tû vyfotografovat pouze sami sebe,
nejdfiíve zablokujte zaostfiení (→str. 54) na objekt, kter˘ je ve stejné
vzdálenosti, jako se budete nacházet vy.

• PouÏijete-li dálkov˘ ovladaã RC-1 nebo dálkovou spou‰È RS-60E3 (obojí
prodávané jako samostatné pfiíslu‰enství), mÛÏete spou‰È stisknout ze
vzdáleného místa. (→str. 80)

PouÏívání krytu okuláru

JestliÏe by pfii zhotovování snímkÛ nebyl zakryt okulár (pfii fotografování se
samospou‰tí nebo dálkov˘m ovládáním), zakryjte jej krytem. Tím zabráníte,
aby pronikalo okulárem svûtlo, a ovlivÀovalo negativnû expozici.

1 Sejmûte doplnûk okuláru.
• Stisknûte ze stran doplnûk okuláru 

a sejmûte jej pohybem nahoru.

2 Nasaìte na okulár kryt.
• Kryt okuláru se nachází na fiemínku

fotoaparátu.

� �

�
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Vkládání data nebo ãasu do snímku (pouze model QD)

Stisknûte tlaãítko < >.
S kaÏd˘m stisknutím tohoto tlaãítka
se zmûní formát vkládání údajÛ
v dále uvedené smyãce. Aktuální
formát je rovnûÏ zobrazován na
panelu krystalov˘ch hodin.

• Nad mûsícem je zobrazován symbol < >.
• âára < > nad posledními dvûma ãíslicemi slouÏí jako indikátor

vkládání. Její blikání indikuje, Ïe se do zhotovovaného snímku vkládá
datum nebo ãas.

Fotoaparát je vybaven krystalem
fiízen˘m kalendáfiem, kter˘ pracuje
automaticky aÏ do roku 2019. Tento
kalendáfi umoÏÀuje vkládání data
nebo ãasu do fotografie zpÛsobem
znázornûn˘m na obrázku vlevo.
Vkládání data nebo ãasu mÛÏe b˘t
rovnûÏ zakázáno. Datum a ãas lze do
fotografie vkládat ve v‰ech reÏimech
fotografování.Datum nebo ãas je na snímcích

v dolním pravém rohu.

Rok, mûsíc, den (2000, prosinec 24.)
↓

Den, hodina, minuta (24., 16:45)
↓

Pomlãky (nic se nevkládá)
↓

Mûsíc, den, rok (prosinec 24., 2000)
↓

Den, mûsíc, rok (24. prosinec 2000)
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Nastavení data a ãasu

Chcete-li nastavit datum a ãas, postupujte následovnû.

V˘mûna zálohovací baterie krystalov˘ch hodin

JestliÏe datum/ãas nejsou na fotografiích dobfie vidût, vymûÀte dále uveden˘m
postupem lithiovou baterii CR2025. Îivotnost baterie je pfiibliÏnû 3 roky.

1 Vyberte zobrazování data nebo
ãasu.
• Stisknûte tlaãítko < >.

2 Vyberte ãíslici, která se má nastavit.
• Pomocí tlaãítka < > ãíslici

rozblikejte.

3 Nastavte správn˘ údaj.
• PfiidrÏte tlaãítko < >, dokud se

nezobrazuje správn˘ údaj.

4Dokonãete nastavování.
• PfiidrÏte stisknuté tlaãítko < >,

dokud nepfiestanou ãíslice blikat.

3 VloÏte novou baterii.
• Kladn˘ (+) pól baterie musí smûfiovat

nahoru.

4 Nasaìte kryt prostoru pro baterii zpût.
• Nastavte správné datum a ãas.

1 Sejmûte kryt prostoru pro baterii.
• Otevfiete zadní stûnu fotoaparátu a povol-

te ‰roub, jak je znázornûno na obrázku.

2 Vyjmûte baterii.



3
Hledáãek má sedm zaostfiovacích bodÛ.
MÛÏete vybrat zaostfiovací bod, kter˘ je
nejblíÏe k objektu, a tím usnadnit
a zrychlit sestavení kompozice snímku.
MÛÏete rovnûÏ vybrat reÏim
automatického zaostfiování, kter˘
nejlépe vyhovuje danému objektu nebo
podmínkám fotografování.

Fotoaparát nabízí reÏimy pomûrového
mûfiení, ãásteãného mûfiení a celoplo‰-
ného mûfiení se zdÛraznûn˘m stfiedem.
Zvolte takov˘ reÏim mûfiení, kter˘
vyhovuje podmínkám fotografování
a zajistí poÏadovanou expozici.

ReÏimy automatického
zaostfiování a mûfiení

41
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RÛzné reÏimy AF mají rÛzné operaãní charakteristiky automatického zaostfiování. Fotoaparát nabízí
tfii reÏimy AF: Jednosnímkov˘ AF pro nepohyblivé objekty, Inteligentní AF-servo pro pohybující se
objekty a Inteligentní AF pro nepohyblivé a pohybující se objekty.
Vyberte reÏim AF s ohledem na objekt.
• ReÏim AF mÛÏe b˘t vybrán pouze v reÏimech tvÛrãí zóny.

1 Pfiepínaã reÏimÛ zaostfiování na
objektivu pfiepnûte do polohy <AF>.

2 Fotoaparát nastavte na reÏim
tvÛrãí zóny.
• Pfiíkazov˘m ovladaãem vyberte

poÏadovan˘ reÏim tvÛrãí zóny.

3 Voliãem reÏimÛ AF vyberte
poÏadovan˘ reÏim automatického
zaostfiování.

Indikátor dosaÏeného zaostfiení
Zaostfiovací body

Jednosnímkov˘ AF pro nepohyblivé objekty
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V˘bûr reÏimu automatické zaostfiování

Stisknûte spou‰È závûrky do poloviny, aby
se automatické zaostfiování uvedlo v ãin-
nost. OkamÏitû potom fotoaparát zaostfií.

Zaostfiovací bod, kter˘ dosáhne zaostfiení,
krátce zabliká a v hledáãku se rozsvítí indikátor
dosaÏeného zaostfiení < >.

• Pfii pomûrovém mûfiení je expozice (rychlost
závûrky a clona) nastavena v dobû, kdy je
dosaÏeno zaostfiení objektu. Nastavení
expozice a zaostfiení je po celou dobu, co je
stisknuta spou‰È závûrky do poloviny,
zablokováno. Zablokované nastavení vám
umoÏÀuje zmûnit kompozici snímku. (→str. 54)

Fotoaparát zaostfiuje prÛbûÏnû po
celou dobu, co pfiidrÏujete spou‰È
závûrky stisknutou do poloviny.
• Tento reÏim AF je vhodn˘ pro pohybující se

objekty, u kter˘ch se neustále mûní
zaostfiovací vzdálenost.
Pomocí prediktivního AF (→str. 44) dokáÏe
fotoaparát rovnûÏ správnû zaostfiit stopu
objektu, kter˘ se rovnomûrnû k fotoaparátu
pfiibliÏuje nebo od nûj vzdaluje.
Nastavení expozice se provede pfii
zhotovení snímku.

Inteligentní AF-servo pro pohybující se objekty

Nelze-li zaostfiení dosáhnout, bliká v hledáãku indikátor dosaÏeného zaostfiení
< >. Za tûchto okolností nelze zhotovit snímek, ani kdyÏ stisknete úplnû
spou‰È závûrky. ZmûÀte kompozici snímku a zkuste zaostfiit znovu. Viz také
ãást „Kdy AF nemusí pracovat správnû“ na str. 55.

• V tomto reÏimu se nerozsvítí indikátor dosaÏeného zaostfiení a nezazní tón, ani
kdyÏ je dosaÏeno zaostfiení.

• JestliÏe bliká indikátor dosaÏeného zaostfiení, znamená to, Ïe zaostfiení nebylo
dosaÏeno.

• Zaostfiení není moÏné zablokovat. (→str. 54)
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* Poznámky k prediktivnímu AF
JestliÏe se objekt pfiibliÏuje k fotoaparátu nebo se od nûj vzdaluje
konstantní rychlostí, dokáÏe fotoaparát sledovat jeho stopu a pfiedpovûdût
zaostfiovací vzdálenost tûsnû pfied okamÏikem zhotovení snímku. Tímto
zpÛsobem pfiedpovídá fotoaparát vzdálenost, v níÏ se bude objekt
nacházet v okamÏiku expozice. Funkce zaji‰Èuje mnohem pfiesnûj‰í
zaostfiení.
• V reÏimu automatické volby zaostfiovacího bodu (→str. 45) fotoaparát

nejdfiíve pouÏije k zaostfiení stfiedov˘ zaostfiovací bod. Pokud se potom
objekt posune mimo tento stfiedov˘ zaostfiovací bod, pokraãuje sledování
zaostfiení objektu a to po celou dobu, kdy je objekt pokryt nûjak˘m
zaostfiovacím bodem. Aktivní zaostfiovací bod nebliká.

• V reÏimu ruãního v˘bûru zaostfiovacího bodu (→str. 45) je pro prediktivní
AF pouÏit zaostfiovací bod, kter˘ bliká ãervenû.

• Vybíráte-li zaostfiovací bod pomocí fiízení okem (→str. 47), pouÏije se
AF-servo fiízené okem. Díváte-li se na objekt, pokraãuje po celou dobu,
kdy je objekt pokryt zaostfiovacím bodem, prediktivní AF.

ReÏim AF se mûní automaticky
podle objektu.

JestliÏe se objekt zaostfien˘ v reÏimu
Jednosnímkov˘ AF zaãne pohybovat,
fotoaparát tento pohyb objektu
rozpozná a pfiepne automaticky na
Inteligentní AF-servo, aby mohl
pokraãovat ve sledování objektu.

Inteligentní AF pro nepohyblivé a pohybující se objekty

Pomocí uÏivatelské funkce C.Fn-4-2 mÛÏete zaostfiení doãasnû zablokovat stisk-
nutím tlaãítka < > i pfii aktivním reÏimu Inteligentní AF-servo. (→str. 96)
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V˘bûr zaostfiovacího bodu
Zaostfiovací bod zaostfiuje na tu ãást, kterou pokr˘vá. Zaostfiovací bod
mÛÏete vybrat jedním z tûchto tfií zpÛsobÛ: automatick˘ v˘bûr, ruãní v˘bûr
a fiízení okem.
• V reÏimech tvÛrãí zóny mÛÏete pfiepínat mezi automatick˘m a ruãním

v˘bûrem zaostfiovacího bodu.
• Ve v‰ech reÏimech zhotovování fotografie s v˘jimkou reÏimu < > (plná

automatika) mÛÏete k v˘bûru zaostfiovacího bodu pouÏít fiízení okem.

Fotoaparát automaticky vybere jeden ze sedmi zaostfiovacích bodÛ.

Zaostfiovací bod (ze sedmi moÏn˘ch) se vybírá ruãnû.

(→str. 47–53)
Zaostfiovací bod (ze sedmi moÏn˘ch) se vybírá tak, Ïe se na nûj díváte.

2 Zvolte poÏadovan˘ zaostfiovací bod.
• Dívejte se hledáãkem nebo na LCD

panel a stisknûte tlaãítko < >.
Stisknutím tlaãítka < > nalevo,
napravo, nahofie nebo dole vyberete
zaostfiovací bod v  pfiíslu‰ném smûru.

• Stisknûte spou‰È závûrky do poloviny,
abyste s vybran˘m zaostfiovacím
bodem zaostfiili.

1 Stisknûte tlaãítko < >. ( )
Aktuálnû vybran˘ zaostfiovací bod se
rozsvítí ãervenû.

Metoda v˘bûru zaostfiovacího bodu

Automatick˘ v˘bûr zaostfiovacího bodu

Ruãní v˘bûr zaostfiovacího bodu

¤ízení okem
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UÏivatelská funkce C.Fn-10-1 umoÏÀuje zakázat blikání zaostfiovacího bodu,
kter˘ dosáhl zaostfiení. (→str. 97)

UÏivatelská funkce C.Fn-11-1 umoÏÀuje vybírat zaostfiovací bod pfiímo
tlaãítkem < > bez nutnosti nejdfiíve stisknout tlaãítko < >. (→str. 97)

UÏivatelská funkce C.Fn-11-2 umoÏÀuje vybírat zaostfiovací bod pomocí
ovladaãÛ < > a < >, a nikoli tlaãítkem < >. (→str. 97)

UÏivatelská funkce C.Fn-12-1 umoÏÀuje pfiepnout tlaãítkem < > na stfiedov˘
zaostfiovací bod. (→str. 97)

V˘bûr zaostfiovacího bodu

Automatick˘ v˘bûr zaostfiovacího bodu

Ruãní v˘bûr zaostfiovacího bodu

RozsviÈte v‰echny zaostfiovací
body ãervenû.
• Opakovanû stisknûte tlaãítko pro

v˘bûr zaostfiovacího bodu, dokud
nejsou vybrány i nejkrajnûj‰í
zaostfiovací body.

RozsviÈte poÏadovan˘
zaostfiovací bod ãervenû.
• Na níÏe uvedeném obrázku je znázornûno, jak

se tlaãítkem < > vybírá zaostfiovací bod.

• Pfiepnete-li z automatického v˘bûru
zaostfiovacího bodu na ruãní v˘bûr
tlaãítkem < >, zaãne v˘bûr od
stfiedového zaostfiovacího bodu.

Je vybrán stfiedov˘ zaostfiovací
bod.

Nastavuje automatick˘ v˘bûr.

Nastavuje
automatick˘

v˘bûr.

Nastavuje
automatick˘

v˘bûr.

Nastavuje automatick˘ v˘bûr.
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Kalibrace fiízení okem
¤ízení okem fotoaparátu dokáÏe rozpoznat, na kter˘ zaostfiovací bod se díváte.
Tento zaostfiovací bod je potom vybrán a pouÏit k zaostfiení objektu. ¤ízení
okem mÛÏete pouÏívat pfii horizontálním i vertikálním drÏení fotoaparátu.

NeÏ budete fiízení okem pouÏívat, musíte pfiístroj zkalibrovat, aby dokázal
správnû rozpoznat pohyby va‰eho oka, kdyÏ se díváte okulárem. Kalibrace
fotoaparátu se provádí tak, Ïe se díváte na blikající zaostfiovací bod v hle-
dáãku a stisknete spou‰È závûrky. Toto se provede pfii horizontálním a pfii
vertikálním drÏení fotoaparátu. Nastavení horizontální a vertikální kalibrace
jsou uloÏena pod stejn˘m registraãním ãíslem kalibrace (CAL No.).
K dispozici je pût registraãních ãísel kalibrace, které umoÏÀují uloÏit rÛzná
kalibraãní nastavení pro rÛzné uÏivatele nebo podmínky fotografování.
• V zájmu maximální pfiesnosti kalibrace si prostudujte „Rady pro

kalibraci a provoz fiízení okem“ na str. 50.
• Pfied zaãátkem proveìte ve‰kerá nezbytná dioptrická sefiízení. (→str. 21)
• Po dobu kalibrace nesundávejte oko z okuláru.
∗ „CAL“ pfiedstavuje zkratku termínu kalibrace.

Postup kalibrace

1 Spínaã fiízení okem pfiepnûte do
polohy< >.

Na LCD panelu jsou zobrazeny text „ “
a ãíslo kalibrace.
Blikající ãíslo znamená, Ïe Ïádné nastavení
nebylo pro toto ãíslo kalibrace dosud
uloÏeno. JestliÏe ãíslo nebliká, potom to
znamená, Ïe pod tímto ãíslem kalibrace jiÏ
byla kalibrace dfiíve zaregistrována.

2 Vyberte blikající ãíslo kalibrace.
• Pomocí ovladaãe < > ãíslo

vyberte.
• JestliÏe nenaleznete Ïádné blikající

ãíslo kalibrace, postupujte podle
pokynÛ „Smazání nastavené
kalibrace fiízení okem“ na str. 51.
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3 DrÏte fotoaparát horizontálnû
a dívejte se hledáãkem.

6 Zopakujte kroky 4 a 5.
Stejné kroky proveìte pro
zaostfiovací body � aÏ �, které
budou postupnû blikat.

7 Zkontrolujte údaje v hledáãku.
KdyÏ je kalibrace dokonãena,
pfiestane ãíslo kalibrace blikat
a zobrazí se „ “.

• JestliÏe kalibrace trvá pfiíli‰ dlouho
a zaostfiovací bod pfiestane blikat,
stisknûte spou‰È závûrky a zaãnûte
znovu od kroku 3.

4UdrÏujete pohled na blikající
zaostfiovací bod v hledáãku 
a stisknûte spou‰È závûrky.
• Nejdfiíve se rozbliká zaostfiovací bod zcela

napravo. Dívejte se na tento blikající
zaostfiovací bod a stisknûte spou‰È závûrky.

• Úplné stisknutí spou‰tû závûrky
v procesu kalibrace nemá za
následek zhotovení snímku.
Po stisknutí spou‰tû závûrky
pfiestane zaostfiovací bod blikat, svítí
souvisle a zazní tón.

• Na zaostfiovací bod se dívejte, dokud
nezazní tento tón.

• JestliÏe byla zvuková signalizace zakázána
(→str. 77), nebude tato signalizace bûhem
kalibrace uplatnûna.

5 Uvolnûte spou‰È závûrky.

�

�

�

�
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Kalibrace fiízení okem

8Stisknûte úplnû spou‰È závûrky.
• Pro stejné kalibraãní ãíslo zopakujte

proces kalibrace pfii vertikálním
drÏení fotoaparátu.

9DrÏte fotoaparát vertikálnû
a dívejte se hledáãkem.

10Dívejte se na tento blikající
zaostfiovací bod a stisknûte
spou‰È závûrky.
• Proveìte kroky 4 aÏ 6.

Stejné kroky proveìte pro
zaostfiovací body � aÏ �, které
budou postupnû blikat.

• DrÏíte-li fotoaparát vertikálnû, zaãne
v hledáãku blikat horní zaostfiovací
bod bez ohledu na to, zda je drÏadlo
fotoaparátu nahofie nebo dole.

11 Spínaã fiízení okem pfiepnûte do
polohy < >.

Tím se ukonãí proces kalibrace a vy
mÛÏete pouÏívat fiízení okem (→str. 52)
ke zhotovování snímkÛ.

• JestliÏe provedete kalibraci pouze pro horizontální drÏení fotoaparátu, nemusí
b˘t fiízení okem pfii fotografování s vertikálním drÏením tak pfiesné. Dbejte
proto, aby byla provedena kalibrace i pro vertikální drÏení.

• Pokud není proces kalibrace fiádnû dokonãen, viz „Rady pro kalibraci a provoz
fiízení okem“ na str. 50, pak zkuste kalibraci znovu.

JestliÏe fotoaparát nerozpozná pfii kalibraci správnû pohyb va‰eho oka, zazní
tón a na LCD panelu se rozbliká ãíslo kalibrace. V takovém pfiípadû stisknûte
spou‰È závûrky a zaãnûte znovu od kroku 3.

�

�

� 	
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Kalibrace fiízení okem

Rady pro kalibraci a provoz fiízení okem

• KdyÏ se díváte hledáãkem, drÏte fotoaparát obvykl˘m zpÛsobem.
• Hledáãkem se dívejte tak, abyste vidûli jeho v‰echny ãtyfii rohy.
• SnaÏte se ne‰ilhat a nemrkat.
• Pfii pouÏívání fiízení okem se dívejte okulárem stejnû, jako jste to dûlali pfii

kalibraci.
• Bûhem kalibrace udrÏujete pohled (bez pohybu oka) na blikající

zaostfiovací bod, dokud se nerozsvítí souvisle a nezazní tón.
• Díváte-li se hledáãkem, mûjte otevfieny obû oãi.
• Nosíte-li br˘le, mûjte je nasazeny fiádnû, nikoli na ‰piãce svého nosu.

Kalibrace a provoz fiízení okem nemusí b˘t moÏné v tûchto pfiípadech:
• Nosíte-li bifokální br˘le nebo tvrdé kontaktní ãoãky.
• Nosíte-li zrcadlové nebo speciálnû povrchovû upravované sluneãní br˘le.
• Je-li va‰e oko, napfi. v dÛsledku br˘lí, pfiíli‰ daleko od okuláru.
• Máte-li oãi pfiíli‰ blízko u hledáãku.

Inteligentní fiízení okem

Proces kalibrace mÛÏete zopakovat pfii rÛzn˘ch situacích, napfi. v exteriéru,
interiéru nebo v noci. Fotoaparát dokáÏe tato dodateãná kalibraãní
nastavení uloÏit pod stejné ãíslo kalibrace. Zv˘‰ení poãtu kalibraãních
nastavení umoÏÀuje fotoaparátu pfiesnûj‰í fiízení okem.

Stejné kalibraãní ãíslo nesmí sdílet dvû nebo více osob. KaÏdá osoba by mûla
mít své vlastní kalibraãní ãíslo. V pfiípadû potfieby smaÏte kalibraãní  nastavení
uloÏená pod jin˘m kalibraãním ãíslem. (→str. 51)
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Kalibrace fiízení okem

Smazání nastavené kalibrace fiízení okem

JestliÏe chcete uloÏit nové nastavení kalibrace pod obsazené ãíslo
kalibrace, smaÏte níÏe uveden˘m postupem nejdfiíve staré nastavení.
Potom budete moci uskuteãnit proces kalibrace a nové nastavení uloÏit pod
toto ãíslo kalibrace.

1 Spínaã fiízení okem pfiepnûte do
polohy < >.

2 Vyberte ãíslo, jehoÏ nastavení
kalibrace chcete smazat.
• Vyberte neblikající ãíslo kalibrace.

3 Stisknûte souãasnû tlaãítka
< > a < >.

âíslo kalibrace zaãne blikat, coÏ
znaãí, Ïe jemu odpovídající nastavení
kalibrace bylo smazáno.
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Pomocí fiízení okem mÛÏete vybrat zaostfiovací bod v hledáãku pouh˘m
pohledem na nûj.
• ¤ízení okem mÛÏe b˘t pouÏito ve v‰ech reÏimech zhotovování fotografií,

jedinou v˘jimkou je reÏim < > (plná automatika).
• V reÏimu < > (plná automatika) jsou v‰ak informace fiízení okem

pfiidávány do programu automatického v˘bûru zaostfiovacího bodu, a to 
s cílem upfiesnit tento v˘bûr.

1 Spínaã fiízení okem pfiepnûte do
polohy < >.

2 Otoãením ovladaãe < > vyberte
ãíslo kalibrace.
• Vyberte ãíslo kalibrace, které nebliká.

Neblikající ãíslo kalibrace indikuje, Ïe
je pod tímto ãíslem kalibrace
nastavena.

3 Spínaã fiízení okem pfiepnûte do
polohy < >.

4Vyberte reÏim fotografování.
• Pfiíkazov˘m ovladaãem vyberte

poÏadovan˘ reÏim fotografování.
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PouÏívání funkce fiízení okem

5 UdrÏujete pohled na zaostfiovací
bod, kter˘ chcete vybrat, a stisk-
nûte spou‰È závûrky do poloviny.
• V hledáãku se rozsvítí ikona < >.
• Zvolen˘ zaostfiovací bod se rozsvítí 

a zaostfií.

6 Zhotovte snímek.

• JestliÏe fotoaparát nedokáÏe rozpoznat, na kter˘ zaostfiovací bod se díváte,
rozbliká se v hledáãku ikona < > a pouÏije se automatick˘ v˘bûr
zaostfiovacího bodu. (→str. 46)

• JestliÏe fiízení okem nepracuje dobfie, zkontrolujte, zda pouÏíváte správné ãíslo
kalibrace a rovnûÏ si proãtûte „Rady pro kalibraci a provoz fiízení okem“ na str. 50.

AF-servo fiízené okem

PouÏíváte-li fiízení okem v reÏimu Inteligentní AF-servo (nebo v reÏimu
Inteligentní AF nastaveném na Inteligentní AF-servo), mÛÏete udrÏovat
zaostfiení na pohybující se objekt pouh˘m pohledem na nûj. Tato funkce se
naz˘vá AF-servo fiízené okem.
JestliÏe se objekt zaostfien˘ pomocí fiízení okem zaãne pohybovat, mÛÏete
i nadále na tento objekt zaostfiovat tak, Ïe stisknete spou‰È závûrky do
poloviny a pohlédnete na sousední zaostfiovací bod, ke kterému se objekt
blíÏí.

Vypnutí fiízení okem

Vypnete-li pomocí spínaãe fiízení okem, mÛÏete pouÏít automatick˘ nebo
ruãní v˘bûr zaostfiovacího bodu (→str. 45).
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Chcete-li fotografovat objekt mimo stfied hledáãku, kter˘ není pokryt
Ïádn˘m zaostfiovacím bodem, pouÏijte níÏe popsané blokování zaostfiení.
• Blokování zaostfiení pracuje pouze v reÏimu automatického zaostfiování

< >. (→str. 42)

1 Zvolte poÏadovan˘ zaostfiovací bod.
(→str. 45)

2 Zaostfiete na objekt.
• Zaostfiovací bod zamûfite na objekt 

a stisknûte do poloviny spou‰È
závûrky.

3 Spou‰È závûrky drÏte stále mírnû
stisknutou a podle potfieby
zmûÀte kompozici snímku.

4 Zhotovte snímek.

Blokování zaostfiení rovnûÏ pracuje v reÏimech základní zóny. Pfiejdûte rovnou
k v˘‰e uvedenému kroku 2.

Je-li dosaÏeno zaostfiení, uplatní se rovnûÏ u aktivního zaostfiovacího bodu
blokování AE. Doporuãujeme pouÏívat reÏimy < > a < > (pomûrové
mûfiení).
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Kdy AF nemusí pracovat správnû
Fotoaparát je vybaven velmi pfiesn˘m systémem AF, kter˘ dokáÏe zaostfiit
témûfi v‰echny typy objektÛ. V nûkter˘ch pfiípadech v‰ak AF nemusí dosáhnout
správného zaostfiení (bliká indikátor dosaÏeného zaostfiení) – viz níÏe.

Objekty nevhodné pro automatické zaostfiení.
• Objekty s mal˘m kontrastem. Pfiíklad: Modrá obloha, rovn˘ povrch 

v jedné barvû.
• Objekty pfii velmi nízkém osvûtlení.
• Objekty silnû osvûtlené zezadu nebo s vysokou odrazivostí. Pfiíklad:

Automobil s vyle‰tûnou karosérií.
• Pfiekr˘vající se objekty v rÛzn˘ch vzdálenostech. Pfiíklad: Zvífie v kleci.

V tûchto pfiípadech zaostfiujte nûkterou z dále uveden˘ch metod:
(1)Zablokujte zaostfiení na jin˘ objekt ve stejné vzdálenosti a potom

zmûÀte kompozici snímku.
(2)Pfiepnûte pfiepínaã reÏimÛ zaostfiování na objektivu do polohy <MF>

nebo <M> a zaostfiete ruãnû, jak je vysvûtleno níÏe.

JestliÏe nelze dosáhnout zaostfiení ani za pouÏití pomocného svûtla AF blesku
Speedlite, kter˘ je v˘hradnû urãen pro fotoaparáty EOS, vyberte stfiedov˘
zaostfiovací bod, nikoli bod mimo stfied.

JestliÏe zaostfiujete ruãnû v dobû, kdy je stisknuta spou‰È závûrky do poloviny,
bude v hledáãku blikat zaostfiovací bod(y), kter˘ dosáhl zaostfiení, a dále se
rozsvítí indikátor dosaÏeného zaostfiení < >.

Ruãní zaostfiování

1 Pfiepnûte spínaã reÏimu
zaostfiování na objektivu do
polohy <MF> (nebo u star‰ích
objektivÛ <M>).

Na LCD panelu se zobrazí ikona
< >.

2 Zaostfiete na objekt.
• Zaostfiovacím krouÏkem objektivu otoãte

tak, aby byl objekt v hledáãku zaostfien.
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Fotoaparát nabízí tfii reÏimy mûfiení: Pomûrové, ãásteãné a celoplo‰né
mûfiení se zdÛraznûn˘m stfiedem. PouÏijte takov˘ reÏim mûfiení, kter˘
nejlépe vyhovuje objektu ãi situaci.
• ReÏim mûfiení mÛÏete vybírat v reÏimech tvÛrãí zóny.

1 Stisknûte tlaãítko < >. ( )

2 Vyberte reÏim mûfiení.
• Dívejte se na LCD panel a otáãejte

ovladaãem < >, dokud se nezobrazí
ikona poÏadovaného reÏimu mûfiení.

Pomûrové mûfiení
Toto mûfiení je vhodné pro vût‰inu podmínek
fotografování vãetnû objektÛ v protisvûtle. Pokrytí
hledáãku je rozdûleno do 35 mûfiicích zón, pfiiãemÏ
pomûrové mûfiení je svázáno se sedmi zaostfiovacími
body. Fotoaparát rozpozná pozici a jas objektu, pozadí,
stávající osvûtlení, protisvûtlo a dal‰í svûtelné podmínky
a podle toho nastavuje vhodnou expozici objektu.
• Pfii ruãním zaostfiování je pomûrové mûfiení svázáno

pouze se stfiedov˘m zaostfiovacím bodem.

âásteãné mûfiení
Toto mûfiení je vhodné pro objekty v protisvûtle.
Pro mûfiení je pouÏita oblast uprostfied hledáãku
pokr˘vající pfiibliÏnû 10 %.

Celoplo‰né mûfiení se zdÛraznûn˘m stfiedem
Mûfiení uprostfied je zdÛraznûno a potom zprÛmû-
rováno na celou scénu.

âásteãné mûfiení a blokování FE mÛÏe b˘t svázáno s aktivním zaostfiovacím
bodem. (C.Fn-8-1 na str. 97.)



TvÛrãí zóna

4
ReÏimy z tvÛrãí zóny pfiíkazového
ovladaãe vám dávají vût‰í kontrolu nad
ãinností fotoaparátu. MÛÏete nastavovat
rychlost závûrky a clonu s ohledem na
poÏadovan˘ v˘sledek. Tato kapitola
vysvûtluje, jak efektivnû pouÏívat tyto
reÏimy tvÛrãí zóny:
< >, < >, < >, < >, a < >.

ReÏimy tvÛrãí zóny

• V textu oznaãuje ikona < > hlavní ovladaã a ikona < >
ovladaã rychlého nastavení.

• Nejdfiíve nastavte spínaã ovladaãe rychlého nastavení do polohy
< >.

• JestliÏe stisknete do poloviny spou‰È závûrky a potom spou‰È
uvolníte, zÛstanou rychlost závûrky a clona zobrazeny na LCD
panelu a v hledáãku je‰tû pfiibliÏnû 4 sekundy.

• V reÏimech tvÛrãí zóny pracují tyto funkce: Blokování AE,
kompenzace expozice, AEB, dlouhodobá expozice, vícenásobná
expozice, prohlíÏení hloubky ostrosti, blokování zrcadla, ruãní
nastavení citlivosti filmu a v˘bûr reÏimu posouvání filmu.
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Podobnû jako v reÏimu < > (plná
automatika) se jedná o univerzální
reÏim ke snadnému zhotovování
fotografií. Nastavuje automaticky
rychlost závûrky i clonu vzhledem
k jasu fotografovaného objektu.
∗ „P“ je zkratka slova Program.
∗ „AE“ je zkratka anglického Auto-

exposure (automatická expozice).

1 Pfiíkazov˘ ovladaã nastavte do
polohy < >.

2 Stisknûte spou‰È závûrky do
poloviny, aby se provedlo
zaostfiení.

3 Zkontrolujte údaje na displeji.
Automaticky se nastaví rychlost
závûrky a clona a jejich hodnoty se
zobrazí na LCD panelu a v hledáãku.

• JestliÏe hodnota rychlosti závûrky
a clony neblikají, bude dosaÏeno
správné expozice.

• JestliÏe hodnota rychlosti závûrky
a clony blikají, postupujte podle
tabulky „Varovné indikace k expozici“
na str. 103.



59

Program AE

Rozdíl mezi reÏimy < > a < >
• ReÏimy < > a < > nastaví automaticky pro stejnou scénu totoÏnou

rychlost závûrky a clonu.
• Dále uvedené funkce lze pouÏívat v reÏimu < >, nikoli v‰ak v reÏimu

< >:

Poznámky k programovému posunu
V reÏimu Program AE mÛÏete libovolnû mûnit kombinaci rychlosti závûrky
a clony (program) nastavenou fotoaparátem a pfiitom zachovat stejnou
expozici. Toto je oznaãováno jako programov˘ posun.
Chcete-li posunout program, stisknûte spou‰È závûrky do poloviny 
a otáãením ovladaãe < > zobrazte poÏadovanou rychlost závûrky nebo
clonu.
• Po zhotovení snímku s programov˘m posunem se toto nastavení

automaticky zru‰í a obnoví se pÛvodní program.
• Programov˘ posun nelze nastavit, pokud je pouÏit vestavûn˘ blesk.

· Zapnutí vestavûného blesku
· Kompenzace zábleskové expozice
· Kompatibilita s blesky Speedlite fiady EX

- Vysokorychlostní synchronizace
- Blokování FE
- ¤ízení zábleskového pomûru
- FEB
- Synchronizace na druh˘ch lamelách závûrky
- Modelaãní blesk

4 Zhotovte snímek.
• Sestavte kompozici snímku a úplnû

stisknûte spou‰È závûrky.

· Ruãní v˘bûr zaostfiovacího bodu
· V˘bûr reÏimu mûfiení
· V˘bûr reÏimu posouvání filmu
· Programov˘ posun
· Blokování AE pomocí tlaãítka < >
· Kompenzace expozice
· AEB
· ProhlíÏení hloubky ostrosti
· Vícenásobná expozice
· UÏivatelské funkce 
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60

Zhotoveno s vysokou rychlostí závûrky Zhotoveno s pomalou rychlostí závûrky

V tomto reÏimu nastavujete rychlost závûrky a fotoaparát automaticky
k tomu zvolí clonu, která odpovídá jasu scény.
Nastavením vysoké rychlosti závûrky mÛÏete ostfie zachytit rychle se
pohybující objekty. Pomalá rychlost závûrky mÛÏe vyvolat neostr˘ obraz
objektu, a zdÛraznit tak jeho pohyb.
∗ „Tv“ je zkratka anglického Time value (ãasová hodnota).

1 Pfiíkazov˘ ovladaã nastavte do
polohy < >.

2 Vyberte poÏadovanou rychlost
závûrky.
• Dívejte se na LCD panel a ovlada-

ãem < > nastavte poÏadovanou
rychlost závûrky.

3 Zaostfiete stisknutím spou‰tû
závûrky do poloviny.

Clona se nastaví automaticky.



Hodnota rychlosti závûrky
Rychlost závûrky mÛÏete nastavovat a zobrazovat v pln˘ch a poloviãních
krocích. Hodnoty od „ “ aÏ „ “ oznaãují zlomkovou ãást rychlosti závûrky.
Napfi. hodnota „ “ znamená rychlost závûrky 1/125 s. U niÏ‰ích rychlostí
závûrky je ãíselná hodnota doplnûna o znak sekundy („ “). Napfi. hodnota „ “
znamená rychlost závûrky 0,7 s a hodnota „ “ oznaãuje 15 s.

• JestliÏe bliká maximální clona (tj. nejmen‰í
clonové ãíslo), znamená to podexponování
snímku. V tom pfiípadû ovladaãem < >
zvolte men‰í rychlost závûrky tak, aby
hodnota clony k ní pfiíslu‰ná pfiestala blikat.

• JestliÏe bliká minimální clona (tj. nejvût‰í
clonové ãíslo), znamená to pfieexponování
snímku. V tom pfiípadû ovladaãem < >
zvolte vût‰í rychlost závûrky tak, aby
hodnota clony k ní pfiíslu‰ná pfiestala blikat.
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AE s prioritou rychlosti závûrky

4 Zkontrolujte údaje v hledáãku
a zhotovte snímek.
• Pokud zobrazovaná hodnota clony

nebliká, bude dosaÏeno správné
expozice.

Chcete-li vyfotografovat televizní obrazovku, nasaìte fotoaparát na stativ
a zvolte rychlost závûrky 1/15 s.
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Zhotoveno s mal˘m clonov˘m ãíslem Zhotoveno s velk˘m clonov˘m ãíslem

V tomto reÏimu nastavujete clonu a fotoaparát automaticky k tomu zvolí
rychlost závûrky, která odpovídá jasu scény.
Nastavením men‰ího clonového ãísla (vût‰ího rozevfiení clony) mÛÏete
rozostfiit pozadí snímku, a tímto zpÛsobem zdÛraznit ústfiední objekt. âím
vût‰í rozevfiení clony, tím více je pozadí rozostfieno.
Nastavením vût‰ího clonového ãísla (men‰ího rozevfiení clony) dosáhnete
vût‰í hloubky ostrosti, takÏe pfiední ãást i pozadí scény budou na snímku
ostré. âím men‰í rozevfiení clony, tím ostfiej‰í je pozadí snímku.
∗ „Av“ je zkratka anglického Aperture value (hodnota clony).

1 Pfiíkazov˘ ovladaã nastavte do
polohy < >.

2 Zvolte poÏadovanou clonu.
• Dívejte se na LCD panel a ovlada-

ãem < > nastavte poÏadovanou
clonu.

3 Zaostfiete stisknutím spou‰tû
závûrky do poloviny.

Rychlost závûrky se nastaví
automaticky.
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AE s prioritou clony

ProhlíÏení hloubky ostrosti
Chcete-li si ovûfiit hloubku ostrosti
budoucího snímku, stisknûte tlaãítko
prohlíÏení hloubky ostrosti. Fotoaparát
nastaví clonu objektivu, a vy mÛÏete 
v hledáãku vidût skuteãnou hloubku
ostrosti.

4 Zkontrolujte údaje v hledáãku 
a zhotovte snímek.
• JestliÏe hodnota rychlosti závûrky nebliká,

bude dosaÏeno správné expozice.

• JestliÏe bliká nejniÏ‰í rychlost závûrky,
znamená to podexponování snímku. V tom
pfiípadû zvolte pomocí ovladaãe < > men‰í
clonové ãíslo (vût‰í rozevfiení clony) tak, aby
rychlost závûrky k ní pfiíslu‰ná pfiestala blikat.

• JestliÏe bliká nejvy‰‰í rychlost závûrky,
znamená to pfieexponování snímku. V tom
pfiípadû zvolte pomocí ovladaãe < > vût‰í
clonové ãíslo (men‰í rozevfiení clony) tak, aby
rychlost závûrky k ní pfiíslu‰ná pfiestala blikat.

Hodnota clony
Hodnotu clony mÛÏete nastavovat a zobrazovat v pln˘ch a poloviãních krocích.
âím vût‰í je clonové ãíslo, tím men‰í je rozevfiení clony. Rozsah fotoaparátem
zobraziteln˘ch clonov˘ch ãísel je závisl˘ na pouÏitém objektivu.

Pfii nenasazeném objektivu je zobrazována hodnota clony „ “.

• ProhlíÏení hloubky ostrosti je moÏné pouze v reÏimech tvÛrãí zóny.
• JestliÏe stisknûte tlaãítko prohlíÏení hloubky ostrosti, uplatní se rovnûÏ

blokování AE. ( )



Ruãní expozice
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V tomto reÏimu plnû ovládáte nastavení expozice - nastavujete ruãnû
rychlost závûrky i clonové ãíslo. Vámi nastavená expozice, tj. rychlost
závûrky a clonové ãíslo, je indikována na stupnici expoziãní úrovnû. To
vám umoÏní kontrolovat vhodnost budoucí expozice.
∗ „M“ pfiedstavuje zkratu anglického Manual.

1 Pfiíkazov˘ ovladaã nastavte do
polohy < >.

2 Otoãte spínaãem ovladaãe
rychlého nastavení do polohy
< >.

3 Ovladaãem < > nastavte
rychlost závûrky a ovladaãem 
< > clonu.
• Pfii manipulaci s ovladaãem sledujte

LCD panel.
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Ruãní expozice

4 Zaostfiete stisknutím spou‰tû
závûrky do poloviny.

ÚroveÀ expozice je znázornûna 
v hledáãku.

• Indikátor úrovnû expozice < > vás
informuje, jak blízko je úroveÀ
expozice od správné expozice.

5 Nastavte expozici.
• Sledujte indikátor úrovnû expozice 

a nastavte poÏadovanou rychlost
závûrky a clonu.

6 Zhotovte snímek.

• JestliÏe bliká indikátor úrovnû
expozice < > na hodnotû < >
nebo < >, znaãí to, Ïe expozice je
pfieexponována nebo podexponová-
na o 2 nebo více kroky.

: Jedná se o standardní úroveÀ pro
správnou expozici.

Správná expozice

Podexponováno

Pfieexponováno

: K dosaÏení správné expozice sniÏte
rychlost závûrky, nebo nastavte men‰í
clonové ãíslo (vût‰í rozevfiení).

: K dosaÏení správné expozice zvy‰te
rychlost závûrky, nebo nastavte vût‰í
clonové ãíslo (men‰í rozevfiení).
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Tento reÏim je urãen pro automatické dosaÏení pfiíslu‰né hloubky ostrosti tak,
aby byly na snímku ostfie vyobrazeny blízké i vzdálené objekty. ReÏim je
vhodn˘ pro snímky skupin nebo krajiny. Automaticky je nastaven optimální bod
zaostfiení a potfiebná clona spoleãnû s vhodnou rychlostí závûrky.
AE s nastavením hloubky ostrosti je moÏné nastavit v reÏimu ruãního
vybírání zaostfiovacího bodu nebo fiízení okem.
• Pfiepínaã reÏimÛ zaostfiování na objektivu musí b˘t nastaven na <AF>,

aby byl reÏim AE s nastavením hloubky ostrosti funkãní.
∗ „DEP“ je zkratka anglického Depth of field (hloubka ostrosti).

1 Pfiíkazov˘ ovladaã nastavte do
polohy < >.

2 Spínaã fiízení okem pfiepnûte do
polohy < >.

3 Zvolte zaostfiovací bod.
• Zaostfiovací bod vyberete tak, Ïe po

stisknutí tlaãítka < > pouÏijete
tlaãítko < >.

• JestliÏe byla nastavena automatická
volba zaostfiovacího bodu (→str. 45),
pouÏijte k zaostfiení stfiedov˘ zaostfio-
vací bod.

AE s nastavením hloubky ostrosti pfii ruãnû vybíraném zaostfiovacím bodu 
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4 Zaostfiete na nejbliÏ‰í objekt.
• Vybran˘ zaostfiovací bod zamûfite na

nejbliÏ‰í objekt a potom stisknûte spou‰È
závûrky. Tím oznaãíte bod 1 pro DEP. ( )
Rozsvítí se indikátor dosaÏeného zaostfiení
a zobrazí se < >.

• V krocích 4 a 5 nebude mít úplné stisknutí
spou‰tû závûrky za následek zhotovení
snímku.

5 Zaostfiete na nejvzdálenûj‰í objekt.
• Vybran˘ zaostfiovací bod zamûfite na

nejvzdálenûj‰í objekt a potom
stisknûte spou‰È závûrky. Tím
oznaãíte bod 2 pro DEP. ( )
Rozsvítí se indikátor dosaÏeného
zaostfiení a zobrazí se text < >.

• Kroky 4 a 5 je rovnûÏ moÏné dûlat 
v opaãném pofiadí.

6 Sestavte kompozici snímku a stisknûte
do poloviny spou‰È závûrky. ( )

Bod zaostfiení se nastaví mezi body DEP 1
a  DEP 2. Automaticky se nastaví clona,
která je potfiebná pro dosaÏení poÏadova-
né hloubky ostrosti, a vhodná rychlost
závûrky.

• JestliÏe uvolníte spou‰È závûrky, zobrazí
se „ “ a také hodnota clony.

• Nastavení expozice se provede pfii
zhotovení snímku.

7 Zhotovte snímek.
• JestliÏe hodnota clony nebliká, bude

dosaÏeno poÏadované hloubky ostrosti.
• JestliÏe hodnoty rychlosti závûrky 

a clony neblikají, bude dosaÏeno
správné expozice.



AE s nastavením hloubky ostrosti
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AE s nastavením hloubky ostrosti pfii fiízení okem

Pomocí fiízení okem mÛÏete snadno nastavit poÏadovanou hloubku ostrosti
bez nutnosti pfiíli‰ mûnit kompozici.

1 Spínaã fiízení okem pfiepnûte do
polohy < >.
• Ujistûte se, Ïe bylo nastaveno

správné ãíslo kalibrace. (→str. 47)

2 Pfiíkazov˘ ovladaã nastavte do
polohy < >.

3 Zaostfiete na nejbliÏ‰í objekt, kter˘
má b˘t na snímku ostr˘.
• Dívejte se na objekt a stisknûte

spou‰È závûrky. Tím oznaãíte bod 1
pro DEP. ( )
Zaostfiovací bod, na kter˘ jste se
dívali, se rozsvítí.
Rozsvítí se indikátor dosaÏeného
zaostfiení < > a zobrazí se text
„ “.

• V krocích 3 a 4 nebude mít úplné
stisknutí spou‰tû závûrky za
následek zhotovení snímku.
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4 Zaostfiete na nejvzdálenûj‰í objekt,
kter˘ má b˘t na snímku ostr˘.
• Dívejte se na objekt a stisknûte spou‰È

závûrky. Tím oznaãíte bod 2 pro DEP.
( )
Zaostfiovací bod, na kter˘ jste se dívali, se
rozsvítí.
Rozsvítí se indikátor dosaÏeného
zaostfiení < > a zobrazí se text „ “.

• Kroky 3 a 4 je rovnûÏ moÏné dûlat 
v opaãném pofiadí.

5 Zhotovte snímek.
• Expozice bude váÏena vzhledem

k zaostfiovacímu bodu, na kter˘ jste se
dívali v okamÏiku, kdy jste tfietím stisknutím
spou‰tû zhotovili snímek. Pokud se
nebudete dívat na Ïádn˘ zaostfiovací bod,
bude expozice váÏena vzhledem ke
stfiedovému zaostfiovacímu bodu.

• JestliÏe hodnota clony nebliká, bude
dosaÏeno poÏadované hloubky ostrosti.

• JestliÏe hodnoty rychlosti závûrky a clony
neblikají, bude dosaÏeno správné
expozice.

• JestliÏe bliká hodnota clony, nebude poÏadované hloubky ostrosti dosaÏeno.
(MÛÏete v‰ak stále zhotovit snímek a dosáhnout správné expozice.) PouÏijte
‰irokoúhl˘ objektiv, nebo odstupte více od objektu a zopakujte kroky 3 aÏ 5.

• JestliÏe bliká rychlost závûrky „ “
a maximální clona objektivu (nejmen‰í
clonové ãíslo), je scéna pfiíli‰ tmavá pro
pouÏití reÏimu AE s nastavením hloubky
ostrosti.

• JestliÏe bliká rychlost závûrky „ “
a minimální clona objektivu (nejvût‰í
clonové ãíslo), je scéna pfiíli‰ svûtlá.
Nasaìte ‰ed˘ (ND) filtr, jímÏ sníÏíte
mnoÏství svûtla vstupujícího do fotoaparátu.
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• Máte-li objektiv se zoomem, nemûÀte ohniskovou vzdálenost v dobû, kdy
pouÏíváte reÏim AE s nastavením hloubky ostrosti.

• Po nastavení jednoho nebo obou bodÛ DEP nemûÀte zaostfiovací bod. Pokud
tak uãiníte, zru‰í se bod(y) DEP, kter˘ byl nastaven, a vy budete muset zaãít
znovu s novû vybran˘m zaostfiovacím bodem.

• JestliÏe je pfiepínaã zaostfiení na objektivu nastaven do polohy <MF> nebo
<M>, nelze AE s nastavením hloubky ostrosti pouÏít. V˘sledek by byl stejn˘
jako pfii pouÏití reÏimu Program AE.

• AE s nastavením hloubky ostrosti nelze pouÏívat s bleskem. Fotografujete-li
s bleskem, bude v˘sledek shodn˘ jako u reÏimu Program AE s bleskem.

• JestliÏe je reÏim AE s nastavením hloubky ostrosti pouÏit s objektivem, kter˘ je
opatfien spínaãem k omezení zaostfiování (napfi. objektivem EF 300 mm
f/2.8L IS USM), nastavte spínaã na maximální rozsah zaostfiení.

• Chcete-li zru‰it reÏim AE s nastavením hloubky ostrosti pfied zhotovením
snímku, pfiepnûte pfiíkazov˘ ovladaã na jakékoli nastavení kromû < >.

• Chcete-li si ovûfiit hloubku ostrosti (→str. 63) pfii pouÏívání reÏimu AE s nasta-
vením hloubky ostrosti, nastavte body DEP 1 a 2 a stisknûte do poloviny
spou‰È závûrky. Potom stisknûte tlaãítko prohlíÏení hloubky ostrosti.

• Pokud je nastavena pomalá rychlost závûrky, pouÏijte stativ k zabránûní
roztfiesení snímku.

• Chcete-li je‰tû více zvût‰it hloubku ostrosti, pouÏijte ‰irokoúhl˘ objektiv.
• Nastavení bodÛ DEP 1 a 2 do stejné vzdálenosti (tj. na stejn˘ objekt) zpÛsobí,

Ïe hloubka ostrosti bude malá. Popfiedí i pozadí objektu budou na fotografii
neostré, coÏ vyzvedne vlastní objekt. Tento efekt lze zdÛraznit pouÏitím
teleobjektivu.
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Blokování AE

V reÏimech Jednosnímkov˘ AF a Inteligentní AF (kromû Inteligentní AF-servo) je blokování AE
nastaveno automaticky, kdyÏ se stiskne do poloviny spou‰È závûrky a dosáhne se zaostfiení.

Se stejn˘m zaostfiovacím bodem mÛÏete dosáhnout automatického nastavení
expozice v jednom místû snímku a po jeho zablokování zmûnit kompozici, abyste
zaostfiili na jiné místo. Blokování AE umoÏÀuje zachovat stejné nastavení expozice
i poté, kdy jste zmûnili kompozici snímku. Je vhodné pro objekty v protisvûtle.
• Viz rovnûÏ „Úãinek blokování AE“ na str. 100, kde je uvedeno, jak blokování AE

pracuje v závislosti na metodû v˘bûru  zaostfiovacího bodu a na reÏimu mûfiení.

1 Zaostfiete na objekt, pro kter˘
chcete zablokovat expozici.
• Stisknûte spou‰È závûrky do

poloviny, aby se provedlo zaostfiení.
( )
Nastavení expozice je znázornûno
v hledáãku.

3 Sestavte kompozici a zhotovte
snímek.

2 Stisknûte tlaãítko < >. ( )
V hledáãku se rozsvítí indikátor < >
a úroveÀ expozice se zablokuje
(blokování AE).

• VÏdy, kdyÏ stisknete tlaãítko < >,
se automatická expozice zablokuje
na oblasti pokr˘vané vybran˘m
zaostfiovacím bodem.

UÏivatelská funkce C.Fn-4-1 umoÏÀuje provádût blokování AE stisknutím
spou‰tû závûrky (do poloviny) a zaostfiování tlaãítkem < >. (→str. 96)
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Zmûna standardní úrovnû expozice nastavené fotoaparátem pfii
zhotovování snímku se naz˘vá kompenzace expozice. Otáãíte pouze
ovladaãem < > a díváte se hledáãkem. Kompenzaci expozice mÛÏete
nastavit aÏ na ±2 kroky s pfiesností nastavení 1/2 kroku.

1 Otoãte spínaãem ovladaãe rychlého
nastavení do polohy < >.

2 Zaostfiete stisknutím spou‰tû
závûrky do poloviny. ( )

3 Zkontrolujte úroveÀ expozice.

4Nastavte velikost kompenzace
expozice.
• Ovladaãem < > nastavte

poÏadovanou velikost.
• Otáãejte ovladaãem < > pfii

stisknuté spou‰ti závûrky do poloviny
nebo v intervalu 4 sekund po
uvolnûní spou‰tû závûrky.

• Pfii nastavování velikosti kompenzace
expozice mÛÏete odeãítat hodnoty na
LCD panelu.

• Strana < > indikuje velikost
pfieexponování a strana < >
indikuje velikost podexponování.

• Nastavení velikosti kompenzace
expozice je uchováno i po pfiepnutí
pfiíkazového ovladaãe do polohy
< >.

• Chcete-li kompenzaci expozice
zru‰it, nastavte indikátor úrovnû
expozice zpût na hodnotu < >.

Velikost pfieexponování

Velikost podexponování

Velikost
podexponování

Po nastavení velikosti kompenzace expozice pfiepnûte spínaã ovladaãe rychlého
nastavení do polohy < >, abyste zabránili nechtûnému pootoãení ovladaãe
rychlého nastavení (coÏ by mûlo za následek zmûnu nastavené hodnoty).

Velikost
pfieexponování
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Automatické posouvání expozice (AEB)
Pfii AEB fotoaparát automaticky mûní u tfií po sobû následujících snímkÛ
úroveÀ expozice ve stanoveném rozsahu (aÏ ±2 kroky s pfiesností 1/2
kroku). Tfii snímky s rÛznou expozicí jsou zhotovovány v následujícím sledu
(→str. 74): Správná expozice, podexponováno a pfieexponováno.

Správná expozice (0) Podexponováno (krok –0,5) Pfieexponováno (krok +0,5)

Velikost AEB

Rozsah AEB

1 Pfiemístûte ‰ipku < > k ikonû 
< >.
• Dívejte se na LCD panel a stisknûte

tlaãítko < >. ( )

2 Nastavte poÏadovanou velikost AEB.
• PouÏijte ovladaã < >.

Na LCD panelu se zobrazují velikost
AEB a rozsah AEB < >.

• Na níÏe uvedeném pfiíkladu je
nastavena velikost AEB 1 krok
vzhledem ke správné úrovni expozice.



• V reÏimu souvislého fotografování lze zhotovit v‰echny tfii snímky AEB v jed-
nom sledu, a to drÏením stisknuté spou‰tû závûrky. V tom pfiípadû nebudou 
v hledáãku zobrazovány pfiíslu‰né informace AEB.

• Fotografujete-li se samospou‰tí nebo s dálkov˘m ovládáním, budou v‰echny tfii
snímky AEB zhotoveny v jednom sledu automaticky.

• JestliÏe je nastavena funkce C.Fn-5-1 (blokování zrcadla), pouÏije se pro AEB
reÏim posouvání filmÛ po jednotliv˘ch snímcích, i kdyÏ byl nastaven reÏim
souvislého posouvání filmu.

• Funkci AEB mÛÏete pouÏít spoleãnû s kompenzací expozice. JestliÏe rozsah
AEB spoleãnû s kompenzací expozice pfiesáhne zobraziteln˘ rozsah, bude
zobrazováno toto:
V reÏimech < >, < >, < > a < >:

V reÏimu < >:

Automatické posouvání expozice (AEB)
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Správná expozice

Podexponováno

Pfieexponováno

3 Zhotovte snímky.
Snímky budou zhotoveny v aktuálním
reÏimu posouvání filmu.
Pfiíslu‰ná velikost AEB je pro kaÏd˘
snímek zobrazena na LCD panelu 
v hledáãku.

• Po zhotovení tfií snímkÛ AEB se AEB
automaticky nezru‰í. Budete-li chtít
AEB zru‰it, nastavte zpût velikost
AEB na „ “.

AEB není moÏné pouÏít se zábleskov˘mi nebo dlouhodob˘mi expozicemi.

: Krok AEB ±1

: Krok AEB ±1 s krokem kompenzace expozice –1

: Krok AEB ±1 s krokem kompenzace expozice –1,5

: Krok AEB ±1 s krokem kompenzace expozice –2

: Krok AEB ±1 s krokem kompenzace expozice –2

: Krok AEB ±1 s kompenzací expozice více neÏ 2 kroky
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Dlouhodobá expozice
Dlouhodobá expozice zaãíná úpln˘m stisknutím spou‰tû závûrky a konãí
jejím uvolnûním. Dlouhodobá expozice je vhodná pro snímky vyÏadující
extrémnû dlouhé otevfiení závûrky, napfi. u fotografií noãních scén,
ohÀostrojÛ, hvûzdné oblohy atd.
• Pro dlouhodobou expozici je vhodná dálková spou‰È RS-60E3

(prodávaná samostatnû).

1 Pfiíkazov˘ ovladaã nastavte do
polohy < >.

3 Nastavte clonu.
• PouÏijte ovladaã < >.

4 Zahajte dlouhodobou expozici.
• Stisknûte a pfiidrÏujte spou‰È závûrky.

Bûhem dlouhodobé expozice bliká na
LCD panelu „ “.

• Dlouhodobá expozice trvá po celou
dobu, kdy drÏíte spou‰È závûrky.

2 Rychlost závûrky nastavte na
„ “.
• Ovladaãem < > zobrazte na LCD

panelu „ “. 
• Symbol „ “ následuje za

rychlostí závûrky „ “.



Vícenásobná expozice
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Pokud se po zhotovení snímku neposune film na nové políãko, mÛÏete jeden
snímek exponovat vícekrát. Jeden snímek lze exponovat aÏ devûtkrát.

1 Pfiemístûte ‰ipku < > k ikonû 
< >.
• Dívejte se na LCD panel a stisknûte

tlaãítko < >. ( )
Poãítadlo snímkÛ bude ukazovat „ “.

2 Nastavte poÏadovan˘ poãet
násobn˘ch expozic.
• PouÏijte ovladaã < >.

3 Vyberte reÏim fotografování 
a zhotovte jednotlivé expozice.

Po zhotovení v‰ech násobn˘ch
expozic se film posune automaticky
na následující políãko a nastavení
vícenásobné expozice se zru‰í.

V˘‰e uveden˘ pfiíklad znázorÀuje
nastavení na 3 násobné expozice.
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Vícenásobná expozice/ zti‰ení zvukové signalizace

Zti‰ení zvukové signalizace
Zvukovou signalizaci lze zti‰it (vypnout) ve v‰ech reÏimech fotografování.

1 Pfiemístûte ‰ipku < > k ikonû 
< >.
• Dívejte se na LCD panel a stisknûte

tlaãítko < >. ( )

2 Nastavte hodnotu „ “.
• PouÏijte ovladaã < >.
• Chcete-li zvukovou signalizaci

zapnout, nastavte „ “.
• Stisknûte spou‰È závûrky do poloviny, aby

se obnovil normální reÏim fotoaparátu.

JestliÏe zhotovujete násobné expozice u prvních nebo posledních nûkolika
políãek filmu, nemusí b˘t jednotlivé expozice vzájemnû pfiesnû srovnány, a to 
v dÛsled-ku vlastností mechanismu posouvání filmu.

• Po dobu vícenásobné expozice bliká na LCD panelu ‰ipka < > vedle ikony
< >.

• Chcete-li zru‰it vícenásobnou expozici pfied zaãátkem fotografování, nastavte
poãet násobn˘ch expozic na 1.

• Chcete-li násobné expozice zru‰it po fotografování, nastavte provedením krokÛ
1 a 2 takov˘ poãet expozic, aby nebylo nic zobrazeno.

ProtoÏe vícenásobná expozice exponuje stejné políãko filmu vícekrát, musí se
nejdfiíve nastavit záporná kompenzace expozice (→str. 72), aby se zabránilo
pfieexponování.

Uvedené hodnoty kompenzace expozice jsou pouze informativní. Optimální nastavení závisí
na konkrétní scénû. Nejvhodnûj‰í velikost kompenzace je vhodné zjistit experimentem.

Násobné expozice 2 expozice 3 expozice 4 expozice
Velikost kompenzace expozice Krok –1,0 Krok –1,5 Krok –2,0



Blokování zrcadla
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Blokování zrcadla zapnete pomocí uÏivatelské funkce C.Fn-5-1 (→str. 96).
Blokování zrcadla ve zvednuté poloze zabraÀuje vzniku vibrací, které jsou
zpÛsobovány pohybem zrcadla a které mohou zapfiíãinit u detailních
zábûrÛ nebo zábûrÛ s velk˘m pfiiblíÏením roztfiesení snímku.
• Pfii pouÏití funkce blokování zrcadla je doporuãeno pouÏívat dálkovou

spou‰È RS-60N3 (prodávanou samostatnû).

1 Stisknûte úplnû spou‰È závûrky.
Reflexívní zrcadlo se zablokuje
nahofie.

• Reflexívní zrcadlo se po 30 sekundách
(pokud není zhotoven snímek)
automaticky vrátí zpût dolÛ.

2 Chcete-li zhotovit snímek,
stisknûte znovu úplnû spou‰È
závûrky.

Po zhotovení snímku se reflexívní
zrcadlo vrátí zpût dolÛ.

• Pfii silném osvûtlení, napfi. na pláÏi nebo na sjezdovce za slunného dne,
zhotovujte snímek ihned po zablokování zrcadla.

• V dobû blokování zrcadla nesmûfiujte objektiv fotoaparátu na slunce. Teplo
vytvofiené sluneãními paprsky mÛÏe zdeformovat lamely závûrky.

• JestliÏe pouÏijete blokování zrcadla se samospou‰tí pro dlouhodobou expozici,
usly‰íte, kdyÏ bûhem operace samospou‰tû uvolníte spou‰È, zvuk podobn˘
otevfiení závûrky. Nejedná se v‰ak o otevfiení závûrky.

• Pfii blokování zrcadla bude bez ohledu na aktuální reÏim posouvání filmu 
(→str. 79) pouÏito posouvání po jednotliv˘ch snímcích.

• JestliÏe je blokování zrcadla pouÏito se samospou‰tí, zpÛsobí úplné stisknutí
spou‰tû zablokování zrcadla a po 10 sekundách otevfiení závûrky.
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Nastavení citlivosti filmu ISO
JestliÏe film není s kódem DX nebo jestliÏe chcete nastavit odli‰nou
citlivost filmu, mÛÏete nastavit po zaloÏení filmu do fotoaparátu citlivost
filmu ruãnû. Nastaviteln˘ rozsah citlivosti filmu je ISO 6 aÏ 6400.

1 Pfiemístûte ‰ipku < > k ikonû < >.
• Dívejte se na LCD panel a ‰ipku

pfiemístûte pomocí tlaãítka  < >.
( )
Zobrazí se aktuální citlivost filmu.

V˘bûr reÏimu posouvání filmu
Existují dva reÏimy posouvání filmu: Jednotlivé snímky a Souvislé fotografování.

Jednotlivé snímky
Po zhotovení snímku se film
automaticky posune na dal‰í políãko.

Souvislé fotografování
Film se bude trvale posouvat po celou
dobu, co je stisknuta spou‰È závûrky.

: PfiibliÏnû 4 snímky za sekundu

: PfiibliÏnû 3,5 snímku za sekundu

2 Nastavte poÏadovanou citlivost filmu.
• Citlivost filmu nastavte pomocí ovladaãe

< >.
• Stisknûte spou‰È závûrky do poloviny, aby

se obnovil normální reÏim fotoaparátu.

Ruãnû nastavená citlivost filmu bude zru‰ena vyjmutím filmu a vloÏením filmu 
s kódem DX

Pomocí uÏivatelské funkce C.Fn-3-1 mÛÏete zachovat ruãnû nastavenou
citlivost filmu i po vyjmutí a zaloÏení jiného filmu s kódem DX. (→str. 96).



Bezdrátové dálkové ovládání
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Dálkové ovládání RC-1 (prodávané samostatnû) umoÏÀuje operace
bezdrátového dálkového ovládání ve v‰ech reÏimech fotografování.

1 Páãku reÏimu posouvání filmu
otoãte do polohy < >.

Na LCD panelu se zobrazí ikona < >.

2 Pomocí dálkového ovládání zhotovte
snímek.
• Dálkové ovládání RC-1 nasmûrujte na senzor

dálkového ovládání fotoaparátu a stisknûte tlaãítko
Send. Dálkové ovládání pracuje do 5 m od fotoaparátu.

• Dálkové otevfiení závûrky je indikováno takto:
Dvousekundové zpoÏdûní: Zdroj svûtla pro redukci jevu
ãerven˘ch oãí se na 2 sekundy rozsvítí, potom se
zhotoví snímek.
OkamÏité otevfiení závûrky: Je-li zhotoven snímek,
rozbliká se zdroj svûtla pro redukci jevu ãerven˘ch oãí.

PouÏívání dálkové spou‰tû
Dálková spou‰È RS-60E3 (prodávaná samostatnû) mÛÏe b˘t pouÏita ve
v‰ech reÏimech fotografování.

Konektor dálkové spou‰tû zasuÀte do
zdífiky dálkového ovládání fotoaparátu.
Snímek zhotovíte ovládáním tlaãítka
dálkové spou‰tû.

Urãité typy záfiivkov˘ch svítidel mohou ru‰it správnou funkci dálkového ovládání.
Proto fotoaparát umísÈujte co nejdále od záfiivkov˘ch svûtel.

JestliÏe nastavíte páãku reÏimu posouvání filmu do polohy < > a nic se ãtyfii minuty neprovádí,
bude reÏim bezdrátového dálkového ovládání automaticky zru‰en, aby se ‰etfiila kapacita baterií.
Chcete-li jej nastavit znovu, stisknûte spou‰È závûrky do poloviny. Ikona < > zobrazovaná na LCD
panelu indikuje, Ïe je moÏné pouÏít reÏim bezdrátového dálkového ovládání.
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Poznámky k vestavûnému blesku
PouÏívání vestavûného blesku je stejnû
snadné jako bûÏné fotografování.
V reÏimech základní zóny (kromû reÏimÛ
< > a < >) je vestavûn˘ blesk plnû
automatick˘. V reÏimech tvÛrãí zóny jej
lze pouÏívat kdykoli.

Záblesková fotografie

PouÏívání externího blesku Speedlite pro
fotoaparáty EOS
• S externím bleskem Speedlite, urãen˘m v˘hradnû

pro fotoaparáty EOS, na fotoaparátu je fotogra-
fování stejnû snadné jako ve kterémkoli reÏimu
automatické expozice. Blesky Speedlite fiady EX
umoÏÀují automatick˘ blesk E-TTL i bezdrátov˘
automatick˘ blesk E-TTL s více pfiístroji Speedlite.

• Tato kapitola popisuje funkce dostupné 
s bleskem Speedlite 420EX. Podrobné
instrukce k blesku 420EX naleznete v návodu
k tomuto blesku.
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ReÏim základní zóny
V reÏimu základní zóny (kromû < > a < >) se vestavûn˘ blesk automaticky
podle potfieby vysune a spustí pfii nízkém osvûtlení nebo pfii protisvûtle.

ReÏim tvÛrãí zóny
V reÏimu tvÛrãí zóny mÛÏete pouÏívat vestavûn˘ blesk kdykoli bez ohledu na
stávající úroveÀ osvûtlení. Pfied zhotovením fotografie vysuÀte hlavu vestavûného
blesku.

: Tento reÏim pouÏijte pro automatickou zábleskovou fotografii. Záblesková
synchronizovaná rychlost a záblesková clona budou nastavovány
automaticky jako v reÏimu < > (plná automatika).

: Tento reÏim pouÏijte, jestliÏe chcete nastavit zábleskovou
synchronizovanou rychlost men‰í neÏ 1/125 s. Fotoaparát urãí automaticky
zábleskovou clonu tak, aby se dosáhlo správné zábleskové expozice.

: Tento reÏim pouÏijte, jestliÏe chcete nastavovat zábleskovou clonu.
V tomto reÏimu mÛÏete dosáhnout vyváÏené expozice mezi objektem
a tmav˘m pozadím (napfi. noãní scéna) díky pomalé synchronizované
rychlosti závûrky nastavované automaticky fotoaparátem. Blesk osvûtluje
objekt, zatímco pozadí je exponováno s vyuÏitím pomalé rychlosti závûrky.
• Pfii nastavení pomalé rychlosti závûrky nezapomeÀte pouÏít stativ.

: Tento reÏim vám umoÏÀuje nastavovat jak zábleskovou synchronizovanou
rychlost, tak zábleskovou clonu. Objekt je fiádnû exponován bleskem
a expozice pozadí snímku je zaji‰tûna vámi nastavenou zábleskovou
synchronizovanou rychlostí a clonou.

: Tento reÏim pfiiná‰í stejné zábleskové v˘sledky jako reÏim < >.

Úãinn˘ dosah vestavûného blesku (s objektivem EF 28-90 mm f/4-5.6)

ISO
28 mm 90 mm

Negativní film Pozitivní film Negativní film Pozitivní film

100 m 1 - 4,6 1 - 3,2 1 - 3,2 1 - 2,3

200 m 1 - 6,5 1 - 4,6 1 - 4,6 1 - 3,2

400 m 1 - 9,2 1,2 - 6,5 1 - 6,5 1 - 4,6
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PouÏívání vestavûného blesku

Synchronizované rychlosti závûrky a clony pfii zábleskové fotografii

Synchronizovaná rychlost je
nastavována automaticky 
v rozsahu 1/60-1/125 s.

Synchronizovaná rychlostReÏim Záblesková clona

Záblesková clona je
nastavována automaticky podle
programu TTL.

Záblesková clona je nastavena
automaticky tak, aby odpovídala
vámi nastavené synchronizované
rychlosti a jasu objektu.

Zábleskovou clonu nastavte
ruãnû.

Ruãnû lze nastavit
synchronizovanou rychlost
1/125 s nebo jakoukoli niÏ‰í.

Synchronizovaná rychlost je
nastavována automaticky 
v rozsahu 30“ aÏ 1/125 s tak, aby
odpovídala vámi nastavené
zábleskové clonû a jasu objektu.

Ruãnû lze nastavit
synchronizovanou rychlost
1/125 s nebo jakoukoli niÏ‰í

• Pfied nasazením externího blesku Speedlite pro fotoaparáty EOS zasuÀte do pfiístroje vestavûn˘
blesk (je-li vysunut).

• PouÏíváte-li vestavûn˘ blesk, stÛjte ve vzdálenosti alespoÀ 1 m od fotografovaného objektu.
V opaãném pfiípadû mÛÏe b˘t ãást fotografie pfiíli‰ tmavá.

• PouÏíváte-li vestavûn˘ blesk, sejmûte z objektivu sluneãní a jiné clony. Sluneãní clona na
objektivu mÛÏe bránit pokrytí zábleskov˘m svûtlem.

• Budete-li fotografovat s nûkter˘m z dále uveden˘ch objektivÛ, mÛÏe se stát, Ïe objektiv bude
bránit rovnomûrnému pokrytí zábleskov˘m svûtlem od vestavûného blesku. S tûmito objektivy
pouÏívejte externí blesk Speedlite, kter˘ je urãen˘ v˘hradnû pro fotoaparáty EOS.
Rychlé objektivy, jako napfi. EF 17-35 mm f/2.8L USM a EF 28-70 mm f/2.8L USM. Objektivy
s extrémním pfiiblíÏením (superteleobjektivy), jako napfi. EF 300 mm f/2.8L IS USM a EF 600 mm
f/4L IS USM.

• Pokrytí zábleskov˘m svûtlem od vestavûného blesku je úãinné pro objektivy s ohniskovou
vzdáleností 28 mm nebo vût‰í. U ohniskov˘ch vzdáleností men‰ích neÏ 28 mm budou okraje
fotografie vypadat tmavû.

• Chcete-li vestavûn˘ blesk zasunout, zatlaãte na nûj.
• JestliÏe nastavíte synchronizovanou rychlost vy‰‰í neÏ 1/125 s v reÏimu < >

nebo < >, bude automaticky zmûnûna na 1/125 s.
• Je-li obtíÏné zaostfiit, automaticky se pouÏije pomocné svûtlo AF. (→str. 30)
• Souãasnû nelze pouÏívat vestavûn˘ blesk a externí blesk Speedlite, urãen˘

v˘hradnû pro fotoaparáty EOS.



PouÏívání vestavûného blesku

84

Kompenzaci zábleskové expozice mÛÏete pro vestavûn˘ blesk nebo externí
blesk Speedlite pro fotoaparáty EOS nastavit stejnû snadno jako normální
kompenzaci expozice. Nastaviteln˘ rozsah je ±2 kroky s pfiesností 1/2 kroku. 
• Kompenzace zábleskové expozice pracuje v reÏimech tvÛrãí zóny.

Kompenzace zábleskové expozice

1 Na LCD panelu pfiesuÀte ‰ipku 
< > k ikonû < >.
• ·ipku pfiemístûte pomocí tlaãítka

< >. ( )

2 Nastavte velikost kompenzace
zábleskové expozice.
• Velikost nastavte ovladaãem < >

nebo < >.
• Kladná strana stupnice na LCD

panelu indikuje pfieexponování
a záporná strana podexponování.

• Chcete-li zkontrolovat, jaká velikost
kompenzace zábleskové expozice
byla nastavena, zobrazte ji na LCD
panelu stisknutím tlaãítka < >.

• Velikost kompenzace zábleskové
expozice zÛstává platná i po pfiepnutí
pfiíkazového ovladaãe do polohy
< >.

• Chcete-li kompenzaci zábleskové
expozice zru‰it, nastavte znovu její
velikost na < >.

• Stisknûte spou‰È závûrky do
poloviny, aby se obnovil normální
reÏim fotoaparátu.

Kladná kompenzace

Záporná kompenzace



Zhotovování zábleskové fotografie s bleskem Canon Speedlite fiady EX je snadné jako
pouÏívání vestavûného blesku. Navíc mÛÏete pouÏít dále uvedené zdokonalené funkce.
• Tato ãást pfiedpokládá, Ïe je na fotoaparátu nasazen blesk Speedlite 420EX.

• Automatick˘ blesk E-TTL
S automatick˘m bleskem E-TTL (pomûrové mûfiení
pomocí pfiedbûÏného zábleskového svûtla) mÛÏe
b˘t dosaÏeno optimální zábleskové expozice pro
zaostfien˘ objekt. V reÏimu AE s prioritou clony je
automaticky nastavena pfii nízkém osvûtlení pomalá
synchronizovaná rychlost závûrky tak, aby se
zhotovila pfiirozená fotografie s vyváÏenou expozicí
objektu a pozadí.

• Vysokorychlostní synchronizace (blesk FP)
Vysokorychlostní synchronizace (blesk FP neboli v ohniskové rovinû)
umoÏÀuje zábleskovou synchronizaci se v‰emi rychlostmi závûrky
fotoaparátu od 30 do 1/4000 s.

• Blokování FE (zábleskové expozice)
Blokování FE dosáhne a zablokuje správnou zábleskovou expozici
libovolné ãásti objektu. Jedná se o zábleskov˘ ekvivalent blokování AE.

• Kompenzace zábleskové expozice
Podobnû jako pfii normální kompenzaci expozice mÛÏe b˘t kompenzace
zábleskové expozice pouÏita k nastavení v˘stupu zábleskového svûtla
v rozsahu ±2 kroky s pfiesností nastavení 1/2 kroku.

• FEB (posouvání zábleskové expozice) (s blesky 550EX nebo MR-14EX)
Podobnû jako u AEB (automatického posouvání expozice) lze zábleskové
expozice posouvat v rozsahu ±2 kroky s pfiesností nastavení 1/2 kroku.

• Bezdrátové automatické zábleskové osvûtlení E-TTL s více blesky Speedlite
S hlavním bleskem Speedlite (550EX, ST-E2 nebo MR-14EX) a jedním nebo více
blesky 420EX nastaven˘mi jako podfiízené jednotky je moÏné pouÏívat v‰echny v˘‰e
uvedené funkce pro bezdrátov˘ automatick˘ blesk E-TTL. ProtoÏe není pouÏita Ïádná
propojovací ‰ÀÛra, je moÏné vytváfiet flexibilní a sloÏité svûtelné efekty.
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• E-TTL je zkratka anglického Evaluative-Through-The-Lens (pomûrové mûfiení
pfies objektiv).

• Pfii automatickém zaostfiování je záblesková expozice vÏdy zaloÏena na clonû,
pfiiãemÏ automatické zábleskové mûfiení E-TTL je váÏeno vzhledem
k aktivnímu zaostfiovacímu bodu za pfiedpokladu, Ïe pokr˘vá hlavní objekt.

• Je-li automatické zaostfiování obtíÏné, je bleskem Speedlite automaticky
emitován pomocn˘ paprsek AF.
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Plnû automatick˘ blesk

Plná automatika automatického blesku E-TTL pouÏitá v reÏimu < >
Program AE je vysvûtlena dále. Podrobnûj‰í informace k pouÏívání blesku
Speedlite 420EX naleznete v Návodu k pouÏívání blesku Speedlite 420EX.

Automatick˘ blesk E-TTL v dal‰ích reÏimech fotografování

Automatick˘ blesk E-TTL lze pouÏívat i v reÏimech < >, < > a < >
tak snadno, jako byste fotografovali normálnû bez pouÏití blesku.

(1)Stisknete-li spou‰È závûrky do poloviny, nastaví fotoaparát rychlost
závûrky a clonu.

(2)Stisknete-li spou‰È úplnû, pouÏije se pfiedzábleskové pomûrové mûfiení
zaloÏené na nastavené clonû v (1), a to pro potfiebu automatické
zábleskové expozice E-TTL.

(3)Expozice pozadí je stanovena kombinací rychlosti závûrky a clony.

1 Pfiíkazov˘ ovladaã nastavte do
polohy < >.

2 Zkontrolujte, zda svítí pilotní
indikátor blesku 420EX.

3 Zaostfiete na objekt.

4 Zhotovte snímek.
• Pfied zhotovením snímku se ujistûte,

Ïe svítí indikátor pfiipravenosti blesku
< >, a zkontrolujte hodnoty rychlosti
závûrky a clony.

ReÏim Nastavení rychlosti závûrky Nastavení zábleskové clony
(AE s prioritou rychlosti závûrky) Ruãní (30 – 1/125 s) Automatické
(AE s prioritou clony) Automatické (30 – 1/125 s) Ruãní
(Ruãní nastavení) Ruãní (30 – 1/125 s) Ruãní
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Vysokorychlostní synchronizace (blesk FP)

JestliÏe je blesk Speedlite 420EX pfiepnut do reÏimu vysokorychlostní
synchronizace < >, je schopen synchronizovat v‰echny rychlosti
závûrky, a to i rychlostí vy‰‰í neÏ 1/125 s. JestliÏe je vysokorychlostní
synchronizace povolena, je zobrazen v hledáãku symbol < >.
Vysokorychlostní synchronizace je uÏiteãná v níÏe uveden˘ch pfiípadech.
• Vysokorychlostní synchronizace pracuje v reÏimech tvÛrãí tóny.

(1)Chcete-li pouÏít doplÀkov˘ blesk pfii portrétech a pfiitom zachovat, díky
velkému rozevfiení clony, rozostfiené pozadí.

(2)Chcete-li vytvofiit v oãích fotografované osoby záblesk.
(3)Chcete-li pouÏít doplÀkov˘ blesk s cílem potlaãit stíny.

• Poznámka k automatické redukci zábleskového v˘stupu
JestliÏe je pouÏit blesk Speedlite pro zadní osvûtlení objektu svûtlem shora, je
zábleskov˘ v˘stup automaticky sníÏen tak, aby bylo zabránûno nepfiirozené
expozici. Tato funkce se oznaãuje jako automatická redukce zábleskového
v˘stupu.

• V reÏimech základní zóny je záblesková fotografie stejnû snadná jako s vesta-
vûn˘m bleskem.

• Nastavení reÏimu < > s bleskem dává stejn˘ v˘sledek jako u reÏimu < >.

S bûÏn˘m bleskem S bleskem FP
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Blokování FE

Blokování FE (zábleskové expozice) dosáhne a zablokuje správnou
zábleskovou expozici zji‰tûnou pro libovolnou ãást scény.
• Blokování FE pracuje v reÏimech tvÛrãí zóny.

1 Zkontrolujte, zda svítí pilotní
indikátor blesku 420EX.
• ReÏim blesku mÛÏe b˘t normální

nebo vysokorychlostní
synchronizace. Blokování FE pracuje
v obou reÏimech.

3 Stfiedov˘ zaostfiovací bod
nasmûrujte na místo, kde chcete
zablokovat zábleskovou expozici,
potom stisknûte tlaãítko < >.
( )

V hledáãku se rozsvítí ikona < >.
Blesk Speedlite vyprodukuje pfied-
bûÏné zábleskové svûtlo a hodnoty
zábleskové expozice uloÏí do pamûti
a zablokuje.
V hledáãku se ãervenû rozbliká
zaostfiovací bod, kter˘ dosáhl
blokování FE.
Na displeji pod hledáãkem se na 
0,5 sekundy zobrazí údaje oznaãené
� a potom údaje �.

• Pfii kaÏdém stisknutí tlaãítka < > se
vyprodukuje pfiedbûÏné zábleskové
svûtlo a zablokují se hodnoty
zábleskové expozice.

2 Zaostfiete na objekt.
• Zaostfiete na bod, ve kterém chcete

zablokovat zábleskovou expozici.

�

�
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4 Zhotovte snímek.
• Sestavte kompozici a zhotovte

snímek.
• Obvykle se pro blokování FE pouÏívá

stfiedov˘ zaostfiovací bod.

Tento snímek byl zhotoven tak, Ïe
byly expoziãní hodnoty zablokovány
pro obliãej fotografovaného objektu,
a potom byla upravena kompozice
snímku. Objekt byl exponován
správnû bez ohledu na odrazy svûtla
vytváfiené v pozadí.

JestliÏe je objekt pfiíli‰ daleko na to, aby bylo dosaÏeno správné zábleskové
expozice, rozbliká se ikona < >. Pfiistupte blíÏe k objektu a proveìte znovu
kroky 2 a 3.

JestliÏe je kompenzace zábleskové expozice nastavena fotoaparátem i externím
bleskem Speedlite, kter˘ je v˘hradnû urãen pro fotoaparáty EOS, potlaãí nasta-
vení blesku Speedlite nastavení fotoaparátu.

UÏivatelská funkce C.Fn-8-1 umoÏÀuje provádût blokování FE pro uÏivatelem
vybran˘ zaostfiovací bod. (→str. 97)

Nastavení kompenzace zábleskové expozice fotoaparátem je popsáno
v ãásti „Kompenzace zábleskové expozice“ na str. 84.
Kompenzace zábleskové expozice mÛÏe b˘t rovnûÏ nastavována tûmito
blesky Speedlite: 550EX, 540EZ, 430EZ, 420EX a MakrokrouÏek Lite 
MR-14EX.
• Kompenzace zábleskové expozice mÛÏe b˘t nastavována v reÏimech

tvÛrãí zóny.

Kompenzace zábleskové expozice
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FEB (s bleskem 550EX nebo MR-14EX)

S bleskem Canon Speedlite 550EX nebo MR-14EX je moÏné v jednom
sledu zhotovit tfii zábleskové fotografie s automatick˘m posunem s nasta-
vením aÏ ±2 kroky a pfiesností nastavení 1/2 kroku. Zábleskov˘ v˘stup se
pro tyto tfii snímky mûní, av‰ak expozice pozadí zÛstává stejná. Tato
technika je oznaãována zkratkou FEB (posouvání zábleskové expozice).

Modelaãní blesk (s bleskem 550EX, 420EX nebo MR-14EX)

Pomocí modelaãního blesku mÛÏete v reálu vidût stíny a dal‰í zábleskové svûtelné
efekty vytváfiené více blesky Speedlite zapojen˘mi do bezdrátového systému.
• Modelaãní blesk mÛÏe b˘t spou‰tûn v reÏimech tvÛrãí zóny.

• Posouvání zábleskové expozice je nastavováno bleskem Speedlite.
Podrobnosti viz Návod k pouÏívání blesku Speedlite.

• Pro FEB doporuãujeme zvolit fotografování po jednotliv˘ch snímcích < >.

Správná expozice. Podexponováno (krok –1). Pfieexponováno (krok +1).

2 Na fotoaparátu stisknûte tlaãítko
prohlíÏení hloubky ostrosti.

Blesk Speedlite bude vytváfiet
zábleskové svûtlo 1 sekundu
rychlostí 70 Hz.

1 Ujistûte se, Ïe fotoaparát i blesk
Speedlite jsou fiádnû nastaveny
na zábleskovou fotografii.
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Bezdrátov˘ systém vícezábleskového svûtla Speedlite

S hlavní jednotkou (550EX, ST-E2 nebo MR-14EX) a podfiízen˘mi
jednotkami (420EX) mÛÏete sestavit bezdrátov˘ systém automatického
zábleskového osvûtlení E-TTL. Voliã dálkového ovládání na blesk 420EX
nastavte do polohy < >, aby blesk fungoval jako podfiízená jednotka.
Hlavní jednotku pouÏijte pro hlavní blesk a podfiízenou jednotku(y) pro
doplÀkov˘ blesk.
• Podrobnosti naleznete v návodu k pouÏívání hlavní jednotky, popfi.

podfiízen˘ch jednotkách.

Pfiíklad sestavy bezdrátového zábleskového osvûtlení

420EX (podfiízená jednotka)

ST-E2 (hlavní
jednotka)

PfiibliÏnû 80°

420EX (podfiízená jednotka)
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• V reÏimech základní zóny je záblesková fotografie stejnû snadná jako s vesta-
vûn˘m bleskem.

• Nastavení reÏimu < > s bleskem dává stejn˘ v˘sledek jako u reÏimu < >.
• Kompenzace zábleskové expozice mÛÏe b˘t rovnûÏ nastavována

fotoaparátem.
• JestliÏe je systém vícezábleskového svûtla Speedlite spou‰tûn prostfiednictvím

propojovacích kabelÛ blesku, uplatní se automatické fiízení zábleskového
svûtla TTL.

• Pokud je zaostfiení obtíÏné, zapne blesk Speedlite automaticky vestavûné
pomocné svûtlo AF.

• Poznámka k automatické redukci zábleskového v˘stupu:
JestliÏe je pouÏit blesk Speedlite pro zadní osvûtlení objektu svûtlem shora, je
zábleskov˘ v˘stup automaticky sníÏen tak, aby bylo zabránûno nepfiirozené
expozici. Tato funkce je oznaãena jako automatická redukce zábleskového
v˘stupu.

S jin˘mi blesky Speedlite neÏ fiady EX, urãen˘mi pro fotoaparáty EOS, je
automatické zábleskové osvûtlení TTL moÏné pouÏívat stejnû snadno jako
kter˘koli reÏim AE.
Záblesková expozice je fiízena v reálném ãase mûfiením zábleskového
svûtla odraÏeného od filmu ve vztahu k zaostfiovacímu bodu.

(1)Stisknete-li spou‰È závûrky do poloviny, nastaví fotoaparát automaticky
rychlost závûrky a clonu jako pfii normálním fotografování bez blesku.

(2)Stisknete-li spou‰È úplnû, vytvofií se automatick˘ blesk TTL zaloÏen˘ na
nastavené clonû v kroku (1).

(3)Expozice pozadí je stanovena kombinací rychlosti závûrky a clony.

ReÏim Nastavení rychlosti závûrky Nastavení zábleskové clony
(Program AE) Automatické (1/60 – 1/125 s) Automatické
(AE s prioritou rychlosti závûrky) Ruãní (30 – 1/125 s) Automatické
(AE s prioritou clony) Automatické (30 – 1/125 s) Ruãní
(Ruãní nastavení) Ruãní (30 – 1/125 s) Ruãní



Nastavení uÏivatelské funkce

6UÏivatelské funkce

Nastavení uÏivatelsk˘ch funkcí jsou uplatnûna v reÏimech tvÛrãí zóny.
V reÏimech základní zóny se neuplatÀují.
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Pomocí uÏivatelsk˘ch funkcí mÛÏete
rÛzné vlastnosti fotoaparátu pfiizpÛsobit
sv˘m preferencím fotografování.
Symbol v tomto návodu uvádí
související uÏivatelskou funkci, jeÏ je
popisována v této kapitole.
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„C.Fn“ je zkratka anglického Custom Function (uÏivatelská funkce).

1 Pfiíkazov˘ ovladaã nastavte do
polohy < >.

Na LCD panelu se zobrazí ikona
< > a ãíslo uÏivatelské funkce.

2 Vyberte ãíslo uÏivatelské funkce.
• âíslo uÏivatelské funkce vyberte

pomocí ovladaãe < >.

3 Zvolte nastavení uÏivatelské
funkce.
• Stisknûte tlaãítko < >.
• S kaÏd˘m stisknutím tlaãítka < >

se zmûní nastavení uÏivatelské
funkce.

4Pfiíkazov˘ ovladaã nastavte do
jiné polohy neÏ < >.

Ikona < > zÛstane na LCD panelu
zobrazována a dokonãí se nastavení
uÏivatelské funkce.

âíslo uÏivatelské funkce

âíslo, na které
je uÏivatelská
funkce
nastavována.
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Zru‰ení uÏivatelské funkce

1 Pfiíkazov˘ ovladaã nastavte do
polohy < >.
• Na LCD panelu se zobrazí ikona

< > a ãíslo uÏivatelské funkce.

2 Vyberte ãíslo uÏivatelské funkce,
kterou chcete zru‰it.
• âíslo uÏivatelské funkce vyberte

pomocí ovladaãe < >.

3 Nastavte hodnotu „ “.
• S kaÏd˘m stisknutím tlaãítka < >

se zmûní nastavení uÏivatelské
funkce.

4Pfiíkazov˘ ovladaã nastavte do
jiné polohy neÏ < >.

Ikona < > pfiestane b˘t na LCD
panelu zobrazována a nastavení
uÏivatelské funkce se zru‰í.

• Ikona < > zÛstává na LCD panelu
zobrazována v pfiípadû, Ïe byla
nastavena jiná uÏivatelská funkce.
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C.Fn

C.Fn-1

C.Fn-2

C.Fn-3

C.Fn-4

C.Fn-5

C.Fn-6

C.Fn-7

0

1

0

1

0

1

0

1

2

0

1

0

1

0

1

2

3

Funkce

Rychlost pfievíjení filmu

Pozice zavádûcí ãásti
filmu po jeho pfievinutí

Metoda nastavení citlivosti
filmu s kódem DX

Funkce spou‰tû závûrky 
a tlaãítka < >

Blokování zrcadla

Synchronizace na
lamelách závûrky (s ve-
stavûn˘m a externím
bleskem)

Emitování pomocného
svûtla AF/spou‰tûní
hlavního blesku

â.

Pomalé pfievíjení (tiché)

Rychlé pfievíjení

Zavádûcí ãást filmu se navine do kazety.

Zavádûcí ãást filmu zÛstane mimo kazetu.

Povoleno.

Zakázáno.

Stiskem spou‰tû závûrky do poloviny se spustí
AF a stiskem tlaãítka < > blokuje AE.
Stiskem tlaãítka < > se spustí AF 
a stiskem spou‰tû závûrky blokuje AE.
Stiskem spou‰tû závûrky do poloviny se spustí AF
a stiskem tlaãítka < > se ãinnost AF zastaví.

Zakázáno (normální provoz).

Povoleno.

Synchronizace na prvních lamelách
závûrky (normální provoz)
Synchronizace na druh˘ch lamelách
závûrky
Vestavûn˘/externí blesk: Emituje pomocné
svûtlo AF/spou‰tí hlavní blesk.
Vestavûn˘/externí blesk: Bez pomocného
svûtla AF/spou‰tí hlavní blesk.
Vestavûn˘ blesk: Bez pomocného svûtla AF/spou‰tí hlavní blesk.
Externí blesk: Emitováno pomocné svûtlo AF/spou‰tí hlavní blesk.
Vestavûn˘/externí blesk: Emituje pomocné
svûtlo AF/bez hlavního blesku.
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0

1

0

1

0

1

0

1

2

0

1

0

1

2

3

4

5

C.Fn

C.Fn-8

C.Fn-9

C.Fn-10

C.Fn-11

C.Fn-12

C.Fn-13

Funkce

Vazba ãásteãného mûfiení
se zaostfiovacím
bodem/blokování FE

Rychlost zábleskové
synchronizace v reÏimu
AE s prioritou clony

Blikání zaostfieného
zaostfiovacího bodu

Metoda v˘bûru
zaostfiovacího bodu

Pfiepnutí na stfiedov˘
zaostfiovací bod pomocí
tlaãítka < >

Funkce tlaãítka zastavení
AF objektivu

â.
Zakázáno (ãásteãné mûfiení a blokování
FE pro stfiedov˘ zaostfiovací bod).

Povoleno.

Nastavováno automaticky.

Nastavována na 1/125 s.

Povoleno (vrstvené).

Zakázáno.

Tlaãítko < > + < >

Pouze < >

Tlaãítko< > + < > < >

Zakázáno.

Povoleno.

Zastavení AF.

Spu‰tûní AF.

Blokování AE bûhem mûfiení.

Pfiepínání metody v˘bûru zaostfiovacího
bodu (mezi automatick˘m a ruãním).
Pfiepínání reÏimu AF (mezi Jedno-
snímkov˘ AF a Inteligentní AF-servo).

Spu‰tûní stabilizátoru obrazu.
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Expozice
K expozici dojde okamÏikem, kdy je film vystaven svûtlu. Správné expozice
je dosaÏeno, pokud je film vystaven odpovídajícímu mnoÏství svûtla
v závislosti na jeho citlivosti na svûtlo. Správná expozice je dána
nastavením rychlosti závûrky a clony fotoaparátu.

Rychlost závûrky
Rychlost závûrky je doba, po kterou je závûrka fotoaparátu otevfiena
a umoÏÀuje expozici filmu svûtlem pfiicházejícím pfies objektiv. Rychlost
závûrky je zobrazována na LCD panelu a v hledáãku fotoaparátu. Její
rozsah je od 30 s do 1/4000 s a také dlouhodobé otevfiení (bulb).

Clona
Hodnota clony (clonové ãíslo) oznaãuje
velikost rozevfiení irisové clony objektivu.
Clona umoÏÀuje stanovit, s jakou
intenzitou pfiichází svûtlo na film.
Hodnota clony je zobrazována na LCD
panelu a v hledáãku fotoaparátu. Rozsah
clonového ãísla je 1,0 aÏ 91, aktuální
rozsah je v‰ak dán objektivem
nasazen˘m na fotoaparát.

Citlivost filmu ISO
Citlivost filmu ISO oznaãuje, jak je film citliv˘ na svûtlo. âím je ãíslo ISO
vy‰‰í, tím je vy‰‰í citlivost filmu na svûtlo. Proto napfiíklad filmy s citlivostí
ISO 400 a vy‰‰í jsou vhodné pro fotografování se sníÏen˘mi svûteln˘mi
podmínkami. Citlivost filmu ISO se urãuje podle standardu ISO
(International Standardization Organization).
Fotografick˘ pfiístroj mÛÏe pracovat s filmy v rozsahu ISO 6 aÏ 6400.
Citlivost filmu ISO je zobrazována na LCD panelu a v hledáãku
fotoaparátu.

Základní fotografické termíny
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Hloubka ostrosti
Hloubka ostrosti pfiedstavuje prostor pfied a za objektem, kter˘ je na
snímku zobrazen ostfie, pfiiãemÏ objekt je zaostfien optimálnû. âím men‰í je
clona (tj. vût‰í clonové ãíslo), tím je hloubka ostrosti vût‰í. A obrácenû, pfii
vût‰í clonû (tj. men‰í hodnotû clony), bude naopak hloubka ostrosti men‰í.

Hloubka ostrosti je ovlivnûna tûmito vlastnostmi:
(1)Vût‰í clonové ãíslo (men‰í rozevfiení clony) poskytuje vût‰í hloubku

ostrosti.
(2)Zvût‰ení vzdálenosti od fotografovaného objektu zvy‰uje hloubku

ostrosti.
(3)Pfii stejné vzdálenosti objektu bude objektiv s krat‰í ohniskovou

vzdáleností zvy‰ovat hloubku ostrosti.
(4)Pfii optimálnû zaostfieném objektu bude hloubka ostrosti men‰í pfied

fotografovan˘m objektem a vût‰í za ním.

1 2

Hloubka ostrosti

Bod optimálního zaostfiení

Clona nastavena na f/2. Clona nastavena na f/22.
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Tabulka pouÏiteln˘ch vlastností (funkcí)

Nastavení
pfiíkazového

ovladaãe

∗

AF Posouvání filmu ReÏim mûfiení

Jedno-
snímkov˘

AF

Inteligent-
ní AF-
servo

Inteligent-
ní AF

Volba zaostfiovacího bodu Po
snímcích Souvislé Samo-

spou‰È Pomûrové âásteãné 
Celoplo‰né

se zdÛraznû-
n˘m stfiedemAutom. Ruãní ¤ízení

okem

Úãinek blokování AE (v reÏimech tvÛrãí zóny)

• : Nastavováno automaticky   : UÏivatelem vybíratelné/nastavitelné
• UÏivatelská funkce C.Fn mÛÏe vypnout (zakázat) pomocné svûtlo AF.
∗ (→str. 52)

∗ JestliÏe je v reÏimu fiízení okem stisknuto tlaãítko blokování AE pfied stisknutím spou‰tû
závûrky do poloviny, bude blokování AE nastaveno pro stfiedov˘ zaostfiovací bod.

Metoda v˘bûru zaostfio-
vacího bodu

ReÏim mûfiení

Ruãní v˘bûr zaostfiovacího
bodu/pomocí fiízení okem

Blokování AE je pro vybran˘
zaostfiovací bod.

Blokování AE je pro zaostfiovací
bod, kter˘ dosáhl zaostfiení.

Blokování AE je pro stfiedov˘
zaostfiovací bod.

Blokování AE je pro stfiedov˘
zaostfiovací bod.

Blokování AE je pro vybran˘
zaostfiovací bod.∗

Blokování AE je pro stfiedov˘
zaostfiovací bod.

Automatick˘ v˘bûr
zaostfiovacího bodu

Pomûrové

âásteãné

S funkcí C.Fn-8-0

S funkcí C.Fn-8-1

Celoplo‰né se
zdÛraznûn˘m stfiedem
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Vestavûn˘ blesk

Automa-
tické

spou‰tûní

Ruãní
spou‰tû-

ní

Pomoc-
né svûtlo

AF

Kompen-
zace

expozice

Blokování
AE

Blokování
FE Citlivost

ISO

Redukce
jevu

ãerven˘ch
oãí 

Zvuková
signali-
zace

Vícená-
sobná

expozice

Kompen-
zace

zábleskové
expozice

AEB

Pfievinutí
ãásteãnû

exponova-
ného filmu

UÏivatel-
ské

funkce

Funkce

• V reÏimu Inteligentní AF je automaticky podle objektu nastaven Jednosnímkov˘ AF nebo
Inteligentní AF-servo.

ReÏim posouvání filmu Jednosnímkov˘ AF

Snímek nelze zhotovit pfied
dokonãením zaostfiování. Jakmile je
zaostfiování dokonãeno, pouÏije se
blokování AF (zaostfiování) a bloko-
vání AE (nastavení expozice
zmûfiené pfied expozicí).

Pro souvislé fotografování platí
stejné podmínky, které byly
uvedeny v˘‰e.

Automatické zaostfiování sleduje
pohybující se objekt a expozice
je nastavena pfii otevfiení
závûrky.

Pro souvislé fotografování platí
stejné podmínky, které byly
uvedeny v˘‰e.

Inteligentní AF-servo

(po snímcích)

(souvislé
posouvání)

Kombinace reÏimu AF a reÏimu posouvání filmu
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Programová kfiivka
NíÏe uvedená programová kfiivka platí pro fotoaparát v reÏimu < >
Program AE s objektivem EF 28-90 mm f/4-5.6.

Popis programové kfiivky
Dolní vodorovná osa znázorÀuje rychlost závûrky a pravá svislá osa clonu.
Na levé a horní hranû grafu je indikována hodnota expozice (EV) pro
odpovídající kombinaci rychlosti závûrky a clony, kterou nastaví reÏim
Program AE podle znázornûné barevné programové kfiivky.

Pfiíklad: JestliÏe je pouÏita ohnisková vzdálenost 28 mm a jas objektu je EV
13, oznaãuje bod, kde se diagonální linka z EV 13 (na horní hranû grafu)
protne s programovou kfiivkou, odpovídající rychlost závûrky (1/125 s) 
a clonu (f/8), kterou program automaticky nastaví. Okótované úseãky v levé
horní ãásti grafu oznaãují rozsah mûfiení pro jednotlivé citlivosti filmu.

12
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2

1

0

–1

–2
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Rychlost závûrky

 : Pfii ohniskové vzdálenosti 90 mm

32

22

16

11

8

5.6

4

2.8

2

1.4

1.0

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 f/No

C
lona

 : Pfii ohniskové vzdálenosti 28 mm 



ReÏim Blikající varování Indikace Opatfiení
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Varovné indikace k expozici

Objekt je pfiíli‰ tmav˘.

Objekt je pfiíli‰ svûtl˘.

Snímek bude
podexponován.

Snímek bude
pfieexponován.

Snímek bude
podexponován.

Snímek bude
pfieexponován.

PoÏadovaná hloubka
ostrosti není
dosaÏitelná.

Objekt je pfiíli‰ tmav˘.

Objekt je pfiíli‰ svûtl˘.

PouÏijte blesk.

Na objektiv nasaìte
neutrální ‰ed˘ filtr.

Ovladaãem < >
nastavte men‰í rychlost
závûrky.

Ovladaãem < >
nastavte vût‰í rychlost
závûrky.

Ovladaãem < >
nastavte vût‰í rozevfiení
clony (men‰í clonové ãíslo).

Ovladaãem < >
nastavte men‰í rozevfiení
clony (vût‰í clonové ãíslo).

1) Odstupte více od objektu
a zkuste to znovu.

2) Máte-li objektiv se
zoomem, nastavte
nejkrat‰í ohniskovou
vzdálenost.

PouÏijte blesk. V˘sledek
bude stejn˘ jako pfii
pouÏití reÏimu < >.

Na objektiv nasaìte
neutrální ‰ed˘ filtr (ND).

Pfiíklady expoziãních varování uvádûné v tabulce odpovídají objektivu, kter˘ má
max. rozevfiení clony f/3.5 a min. rozevfiení clony f/22. Skuteãné maximální
a minimální varovné expozice budou zobrazovány v závislosti na konkrétním
objektivu na fotoaparátu.



Na LCD panelu
není nic
zobrazováno.

Snímek je
rozmazán.

Závûrka se
neotevírá.

Na LCD panelu
bliká ikona < >.
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Pokyny k odstraÀování problémÛ
JestliÏe zjistíte problém s fotoaparátem, zkuste jej odstranit podle dále
uveden˘ch pokynÛ. Pokud problém pfietrvává, pfiedejte fotoaparát k opravû
do nejbliÏ‰ího servisního centra Canon.

Baterie jsou vybité.
Nahraìte stávající baterie nov˘mi. (→str. 18, 19)

Baterie jsou vloÏeny nesprávnû.
Nainstalujte baterie správnû. (→str. 18)

ReÏim zaostfiování na objektivu je nastaven na <MF> (nebo <M>).
ReÏim zaostfiování na objektivu nastavte na <AF> (nebo <A>). (→str. 20)

Pfii zhotovování snímku bylo s fotoaparátem pohnuto.
DrÏte fotoaparát pevnû (stabilnû), nebo pouÏijte vy‰‰í
rychlost závûrky. (→str. 22)

Na LCD panelu bliká ikona < >.
Vyjmûte film a zaloÏte jej správnû. (→str. 23)

Na LCD panelu bliká ikona < >.
Nahraìte stávající baterie nov˘mi. (→str. 18)

Ikona < > bliká, kdyÏ je stále ve fotoaparátu pfievinut˘ 
film.

VymûÀte film za nov˘. (→str. 23)

V hledáãku bliká indikátor dosaÏeného zaostfiení a zaostfiení
není moÏné dosáhnout.

Vyberte jin˘ zaostfiovací bod. (→str. 45) Nelze-li zaostfiení
stále dosáhnout, zaostfiete ruãnû. (→str. 55)

Kapacita baterií je velmi nízká.
Nahraìte stávající baterie nov˘mi. (→str. 18)

Do‰lo k chybné operaci.
Stisknûte spou‰È závûrky do poloviny. (→str. 22)
Vyjmûte a znovu nainstalujte baterie. (→str. 19) JestliÏe
ikona < > pfiestala blikat, je moÏné zhotovovat snímky.
Pokud stále bliká, obraÈte se na nejbliÏ‰í servisní centrum
Canon.
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• Napájecí akumulátor BP-300
Vodorovné drÏadlo má svu vlastní
spou‰È závûrky a tlaãítko blokování
AE/FE. Pojme ãtyfii baterie velikosti AA
(alkalické, Ni-Cd nebo niklohydridní). 
K napájení pfiístroje lze pouÏít rovnûÏ
dvû baterie CR123A.

Hlavní pfiíslu‰enství

• Blesky Speedlite fiady EX: 550EX,
420EX a 220EX
K dispozici jsou tfii blesky Speedlite s automatick˘m
zábleskov˘m osvûtlením E-TTL. Blesk 550EX 
s hlavou s automa-tick˘m zoomem dokáÏe vytváfiet
velk˘ zábleskov˘ v˘stup, blesk 420EX se vyznaãuje
pfiimûfienû vysok˘m v˘konem a blesk 220EX
kompaktností. Jim pfiíslu‰ná maximální smûrná ãísla
(pfii ISO 100, 
v metrech) jsou: 55, 42 a 22. V‰echny tfii blesky
Speedlite umoÏÀují rovnûÏ vysokorychlostní
synchronizaci (blesk FP) a blokování FE. Blesky
Speedlite 550EX a 420EX je moÏno pouÏít pro
bezdrátové automatické zábleskové osvûtlování 
E-TTL s více jednotkami.

• MakrokrouÏek Lite MR-14EX
Jedná se o makrokrouÏek urãen˘ pro zábleskové
fotografování s fotoaparáty EOS, kter˘ je opatfien
dvûma zábleskov˘mi trubicemi a kter˘ nabízí smûrné
ãíslo 14 (pfii ISO 100, v metrech) a automatick˘ blesk
E-TTL. Spustit lze pouze jednu nebo obû zábleskové
trubice i fiídit zábleskov˘ pomûr mezi dvûma zábles-
kov˘mi trubicemi. K dispozici je rovnûÏ vysoko-
rychlostní synchronizace (blesk FP) a blokování FE.
KrouÏek umoÏÀuje vytváfiet sloÏité makrosvûtelné
efekty, jeho pouÏívání je jednoduché. KrouÏek MR-
14EX mÛÏe b˘t pouÏit jako hlavní jednotka v bezdrá-
tovém systému více bleskÛ Speedlite (s blesky
550EX nebo 420EX ve funkci podfiízen˘ch jednotek).
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• Dálková spou‰È RS-60E3
Jedná se o drátovou dálkovou spou‰È
urãenou ke stisknutí spou‰tû závûrky.
Pfiipojuje se do zdífiky dálkového
ovládání fotoaparátu. Spou‰È zabraÀuje
roztfiesení snímku pfii detailních
zábûrech, dlouhodob˘ch expozicích
atd.

• Dálkové ovládání RC-1
Jedná se o bezdrátové dálkové
ovládání urãené ke stisknutí spou‰tû
závûrky. Je vhodné pro fotografování
se samospou‰tí, detailní zábûry,
dlouhodobé expozice atd.

• Pouzdro fotoaparátu EH14-L
Toto jednoúãelové polotvrdé pouzdro je
schopno pojmout fotoaparát i s nasa-
zen˘m objektivem EF 28-105 mm 
f/3.5-4.5 II USM.
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• Typ
Typ .....................................35mm jednoooká zrcadlovka se závûrkou ve fokální rovinû s AF/AE, s vesta-

vûn˘m motorov˘m pohonem a bleskem a s automatickou datovací stûnou
Formát snímku ...................24 x 36 mm
Kompatibilní objektivy.........objektivy Canon EF
Upevnûní objektivu.............objímka Canon EF (s elektronick˘m fiízením)
• Hledáãek
Typ .....................................Pûtihranol v úrovni oãí
Pokrytí obrázku ..................90% vertikální a 92% horizontální pokrytí
Profil oka ............................19,5 mm
Zvût‰ení..............................0,70x (-1 dioptrie s objektivem 50 mm na nekoneãno)
Standardní dioptrie ............–1 D
Dioptrické sefiízení..............Zabudované, rozsah –2,5 aÏ +0,5 D
Matnice...............................Fixní, matnice zhotovená novou laserovou technologií, se

zaostfiovacími body
Zrcadlo ...............................Polopropustné s rychl˘m návratem (pfienos: pomûr reflexe

40:60) (Bez vinûtace s objektivem EF 600 mm f/4L IS USM
nebo krat‰í ohniskovou vzdáleností)

Informace zobrazované v hledáãku....(1) Na obrazovce: Zaostfiovací body
(2) Pod obrazovkou: Rychlost závûrky, clona (FEL, DEP, CAL, END),

blokování AE/FE, úroveÀ expozice (velikost kompenzace expozice
AE, velikost kompenzace zábleskové expozice, úroveÀ ruãního
nastavení expozice, rozsah AEB, indikátor zapnutého zdroje svûtla
pro redukci jevu ãerven˘ch oãí), indikátor pfiipravenosti blesku,
varování podexponování pfii blokování FE, vysokorychlostní
synchronizace (blesk FP), ikona fiízení okem, ikona kompenzace
zábleskové expozice, indikátor dosaÏeného zaostfiení AF/MF

ProhlíÏení hloubky ostrosti......MoÏné pomocí tlaãítka prohlíÏení hloubky ostrosti
• Nastavení expozice
ReÏimy mûfiení ...................Mûfiení TTL pfii max. rozevfiení clony s 35zónov˘m kfiemíkov˘m

fotosenzorem
(1) Pomûrové mûfiení (svázáno se v‰emi zaostfiovacími body)
(2) âásteãné mûfiení (pfiibliÏnû 10 % stfiedové plochy hledáãku)
(3) Celoplo‰né mûfiení se zdÛraznûn˘m stfiedem

Metody nastavení expozice ......(1) Program AE (s moÏností posunu)
(2) AE s prioritou rychlosti závûrky
(3) AE s prioritou clony
(4) AE s nastavením hloubky ostrosti (bez moÏnosti posunu)
(5) Plná automatika (bez moÏnosti posunu)
(6) ReÏimy programem fiízeného snímání Portrét, Krajina,

Detail, Sporty, Noãní scéna
(7) Záblesková AE s programem E-TTL
(8) Záblesková AE s programem A-TTL
(9) Záblesková AE s programem TTL
(10) Ruãní nastavení expozice
(11) Dlouhodobé otevfiení závûrky (Bulb)

Rozsah mûfiení ...................EV 1-20 (pfii 20 °C s  objektivem 50 mm f/1.4, pfii ISO 100)
Rozsah citlivosti filmu.........ISO 6-6400 (nastavována automaticky u filmu s kódem DX pfii

ISO 25-5000.)
Kompenzace expozice .......(1) Ruãní kompenzace expozice: ∆2 kroky s pfiesností nastavení 1/2 kroku

(2) AEB: ±2 kroky s pfiesností nastavení 1/2 kroku (postupnû:
správná expozice, podexponováno a pfieexponováno).

Hlavní specifikace
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Blokování AE (1) Automatické blokování AE 
V reÏimu Jednosnímkov˘ AF je blokování AE uplatnûno pfii
dosaÏeném zaostfiení

(2) Ruãní blokování AE: MoÏné ve v‰ech reÏimech mûfiení,
pomocí tlaãítka blokování AE

Vícenásobná expozice .......Max. 9 násobn˘ch expozic (lze kdykoli zru‰it/nastavit znovu)
Zru‰eno automaticky po zhotovení v‰ech násobn˘ch expozic.

Varování pfii roztfiesení snímku ....JestliÏe je v reÏimech základní zóny automaticky nastavovaná
hodnota rychlosti závûrky niÏ‰í neÏ reciproãní hodnota ohniskové
vzdálenosti objektivu, bliká zobrazovaná hodnota rychlostí 2 Hz

• Automatické zaostfiování
Typ .....................................TTL-SIR se senzorem CMOS
Zaostfiovací body................7
Pracovní rozsah AF............EV 1-18 (pfii ISO 100)
ReÏimy zaostfiování............(1) Jednosnímkov˘ AF

Automatické zaostfiování se pfii zaostfiení
zastaví a zablokuje

(2) Inteligentní AF-servo
Zaostfiuje trvale se pohybující se objekt aÏ do zaãátku
expozice Pfii zaostfiení nesvítí indikátor dosaÏeného
zaostfiení (pouze bliká rychlostí 8 Hz pfii chybû AF) a nezní
zvuková signalizace

(3) Inteligentní AF
Pfiepíná automaticky mezi reÏimy Jednosnímkov˘ AF
a Inteligentní AF-servo podle objektu

(4) Ruãní zaostfiován
UmoÏnûno pomocí zaostfiovacího krouÏku, je-li na objektivu
nastaven reÏim zaostfiování MF (nebo M)

Indikátor dosaÏeného zaostfiení.....(1) Blikající zaostfiovací bod (moÏno zakázat nastavením
C.Fn-10-1), pfiekr˘van˘ v hledáãku

(2) Indikátor dosaÏeného zaostfiení v hledáãku
(3) Zobrazení ikony zaostfiovacího bodu na LCD panelu
(4) Zvuková signalizace (mÛÏe b˘t zakázána)

V˘bûr zaostfiovacího bodu....(1) Automatick˘ v˘bûr: V˘bûr provádí fotoaparát
(2) Ruãní v˘bûr: Jeden ze sedmi zaostfiovacích bodÛ vybírán

uÏivatelem pomocí voliãe zaostfiovacího bodu a tlaãítky pro
v˘bûr zaostfiovacího bodu (Operaci v˘bûru lze mûnit
nastavením C.Fn-11-1/2.)

(3) ¤ízení okem: Zaostfiovací bod vybíran˘ polohou oka
Indikátor vybraného zaostfi.  bodu......Pfiekr˘van˘ v hledáãku a zobrazovan˘ na LCD panelu
Pomocné svûtlo AF ............Vestavûn˘ blesk automaticky spustí fiadu pomocn˘ch zábleskÛ

(moÏno zakázat nastavením C.Fn-7). Úãinn˘ dosah: PfiibliÏnû
4,5 metru uprostfied, pfiibliÏnû 4 m po okrajích

• ¤ízení okem
Typ .....................................Poloha oka detekována pomocí IRED
Kalibrace ............................UloÏit lze aÏ pût kalibraãních nastavení (inteligentní – moÏnost

více kalibraãních nastavení)
• Závûrka
Typ .....................................Vertikálnû vedená závûrka ve fokální rovinû se v‰emi rychlostmi

fiízen˘mi elektronicky
Rychlost závûrky ................30 aÏ 1/4000 s krokem nastavení 1/2, dlouhodobá expozice, 
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X-sync pfii 1/125 s
Otevfiení závûrky ................Elektromagnetické, spou‰È s jemn˘m stiskem
Samospou‰È .......................Elektronicky fiízená, se zpoÏdûním 10 s 
• Manipulace s filmem
ZaloÏení filmu .....................Automatické posunutí na 1. políãko
Posouvání filmu..................Automatické posouvání filmu vestavûn˘m motorov˘m pohonem

(1) Po snímcích (2) Souvislé (pfiibliÏnû max. 4 snímky za
sekundu)

Pfievíjení filmu.....................Automatické na konci (MoÏnost pfievíjet ti‰e nebo vysokou
rychlostí nastavením C.Fn-1.) (Rychlost pfievíjení lze pfiepínat
uprostfied procesu pomocí tlaãítka pfievíjení ãásteãnû
exponovaného filmu) Doba pfievíjení a hluãnost

Film se 24 políãky
(film se 36 políãky) .............Tiché pfievíjení: PfiibliÏnû 13 (18) s /PfiibliÏnû 48 dB

Pfievíjení vysokou rychlostí: PfiibliÏnû 5 (8) s /PfiibliÏnû 55 dB
• Vestavûn˘ blesk
Typ .....................................Zasouvateln˘ automatick˘ blesk TTL (sériovû fiízen˘),

automaticky vysouvan˘, svázan˘ se zaostfiovacím bodem,
3zónové automatické mûfiení

Smûrné ãíslo ......................Smûrné ãíslo 13 (pfii ISO 100, v metrech)
Doba opakovaného nabíjení .....PfiibliÏnû 2 s
Pokrytí zábleskov˘m svûtlem ....Ohnisková vzdálenost objektivu 28 mm
Podmínky pro spu‰tûní.......(1) Automatické vysunutí a spu‰tûní pfii nízkém osvûtlení 

a protisvûtle v reÏimech Plná automatika, Portrét, Detail 
a Noãní scéna
(2) V reÏimech tvÛrãí zóny Ruãní vysunutí a spu‰tûní

Kompenzace zábleskové expozice ....±2 kroky s pfiesností nastavení 1/2 kroku
• Vkládání data a ãasu (pouze model QD)
Typ .....................................Krystalem fiízené hodiny se zabudovan˘m automatick˘m

kalendáfiem a LCD
âasové rozpûtí ...................Od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2019; od 0:00 do 23:59
Formát vkládání..................(1) Mûsíc, den, rok (2) Den, mûsíc, rok (3) Rok, mûsíc, den

(4) Den, hodina, minuta (5) Bez vkládání údajÛ
Napájení .............................Jedna lithiová baterie CR2025
• Dal‰í specifikace
Kontakty blesku..................X-sync na patici pro pfiíslu‰enství
Kompatibilita blesku Speedlite ....Kompatibilní s automatick˘m bleskem E-TTL/A-TTL/TTL
UÏivatelské funkce .............13 uÏivatelsk˘ch funkcí (C.Fn-1 aÏ C.Fn-13), 34 moÏn˘ch

nastavení
Dálkové ovládání................(1) Drátové ovládání pomocí dálkové spou‰tû RS-60E3

(2) Bezdrátové ovládání pomocí dálkového ovladaãe RC-1.
Napájení .............................Dvû lithiové baterie CR123A (nebo DL123A)
Îivotnost baterií ..................(→str. 19)
Kontrola kapacity baterií .....Jedna ze ãtyfi indikaãních úrovní, zobrazována pfii nastavení

pfiíkazového ovladaãe mimo polohu OFF
Rozmûry.............................146,7 (·) x 103 (V) x 69 (H) mm
Hmotnost............................580 g (pouze tûlo, bez baterií) Model bez QD: 575 g

(pouze tûlo, bez baterií)

• Ve‰keré v˘konnostní specifikace jsou zaloÏeny na standardních testech a mûfieních firmy Canon.
• Zmûna specifikací vyhrazena bez pfiedchozího oznámení.
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Tento pfiístroj vyhovuje pfiedpisÛm FCC, oddíl 15. âinnost pfiístroje
podléhá tûmto dvûma podmínkám: (1) Zafiízení nesmí generovat
interferenãní ru‰ení a (2) musí b˘t schopno akceptovat vnûj‰í interfe-
rence bez omezení, i pfiesto, Ïe to bude zpÛsobovat nesprávnou funkci.

Na pfiístroji neprovádûjte Ïádné zmûny nebo úpravy, pokud nejsou
specifikovány v instrukcích. JestliÏe provedete takové zmûny nebo
modifikace, mÛÏete b˘t vyzváni, abyste ukonãili provoz pfiístroje.

Toto zafiízení bylo testováno a testy prokázaly, Ïe vyhovuje limitÛm pro
digitální zafiízení tfiídy B podle pfiedpisÛ FCC, oddíl 15. Tato omezení
jsou vytváfiena tak, aby zajistila dostateãnou ochranu proti ‰kodlivému
ru‰ení v pfiípadû, Ïe je v˘robek provozován v obytné oblasti. Zafiízení
generuje, pouÏívá a mÛÏe vyzafiovat energii v oblasti rádiov˘ch
frekvencí, a pokud není nainstalováno a pouÏíváno v souladu s pokyny
k obsluze, mÛÏe zpÛsobit ‰kodlivé interference v rádiov˘ch
komunikacích.

Toto v‰ak nezaruãuje, Ïe v konkrétní situaci nemÛÏe dojít ke vzniku
interference. V pfiípadû, Ïe toto zafiízení interferenãní ru‰ení
rozhlasového nebo televizního pfiíjmu vytváfií, coÏ lze ovûfiit vypnutím
a zapnutím zafiízení, mÛÏe b˘t uÏivatel vyzván, aby se pokusil
o zjednání nápravy, a to jedním nebo nûkolika z níÏe uveden˘ch
opatfiení:

• Pfiesmûrováním nebo zmûnou místa pfiijímací antény.
• Umístûním zafiízení do vût‰í vzdálenosti od pfiijímaãe.
• Konzultací s prodejcem nebo zku‰en˘m technikem v oboru TV/rádio.

Toto digitální zafiízení nepfiekraãuje limity stanovené pro zafiízení tfiídy B
v emisi rádiového ru‰ení pro digitální zafiízení, jak je stanoveno v normû
pro zafiízení zpÛsobující interferenci nazvané „Digital Apparatus“, ICES-
003 of the Industry Canada.

Znaãka CE oznaãuje pfiizpÛsobení pfiedpisÛm
(standardÛm) Evropské unie.
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